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 بسم ا الرحمان الرحيم

اقرأ وربك األكرم  (2)خمق اإلنسان من عمق  (1)اقرأ باسم ربك الذي خمق  ﴿

 ﴾ (5)عمم اإلنسان ما لم يعمم  (4)الذي عمم بالقمم  (3)
     5-1العمق ، اآلية 

  

 الميم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء 

 وخير العمل وخير النجاح   

 وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات   

 ثبتني وثقل موازيني     

 وحقق إيماني وارفع درجاتي وزدني عمما   

 الميم آميـــن.......يا رب.     
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 اإله  داء

 أطاؿ اهلل في عمرىما إلى كالدم الكريميف

بنتي  إلى زكجي كا 

 إلى كؿ إخكتي كأخكاتي

 إلى صديقاتي كرفيقات دربي

 قانكف دكلي عاـتخصص  زميبلتي في دفعة ماجستيرإلى 

 إلى كؿ مف ساعدني مف قريب أك مف بعيد في انجاز ىذا العمؿ.

 أىدم ىذا البحث المتكاضع.
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 شكر وتقدي ر
 فبفضمو تتـ الصالحات كبتكفيقو تدرؾ الغايات. الشكر هلل أكال

كما أتقدـ بأسمى عبارات الشكر كالتقدير إلى األستاذ الدكتكر طاشكر عبد الحفيظ 

الذم تشرفت بتأطيره لي ، كاألساتذة األجبلء األستاذ الدكتكر بف شعباف عمي كاألستاذ 

الدكتكر بكطرفاس محمد ك األستاذة الدكتكرة رحاب شادية عمى قبكليـ مناقشة ىذه 

 المذكرة.

 ساعدني مف قريب أك بعيد.كما ال أنسى كؿ مف 

 شكرا لكـ جميعا.

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

5 
 

 الكلمات المفتاحية
Effet de serre              Global warming            االحتباس الحرارم 

Pollution                     pollution                               التمكث                   

Environnement aérien    Air Environment                 البيئة الجكية 

La couche d’ozone        Atmosphere                       الغبلؼ الجكم
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الفصل األول      

        دكر القانكف الدكلي في حماية الغبلؼ الجكم

 مف التمكث بصكرة عامة
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 مقدمةال

 ك كالتربة اليكاء ك الماء أىمياأساسية  عناصر مف الطبيعية البيئة تتكّكف
مساس  كأمّ  دقيؽ بيئي تكازف ك بديع بشكؿ العناصر ىذه كؿ كتتناسؽ النبات كالحيكاف

 ك  « تعالى: اهلل المحكـ إذ قاؿ بنظاميا اإلخبلؿ ك الحياة اضطراب إلى سيؤّدم بو
ك اِسي   ِفيي ا أْلَْقيَنا ك   م ْددَنا ىا األ ْرض   ع ْمنا  لكـْ  ك   . مَّْكُزكفْ  شْيء   كؿ   ِمف ِفيي ا أ نب ت نا ك   ر   ج 

لوُ  ك   خزآِئنوُ  ند ناع ِإالَّ  شْيء   م ف ِإف ك   ِبر اِزِقيْف. ل وُ  لَّْستـْ  م ف ك   ِفيي ا م ع اِيش ُانن ز   ِإالَّ  م 
مَّعمكـبِ  مقداره معمـك كىك ما جاء أيضا في  ك األرض مكزكف في شيء فكؿّ » 1. قد ر  

ًِِقني ن آ ياتٌاأل ْرِض  ِفي ك   « : اآلية   2.» لْمُم

كلقد ظير الفساد في البر كالبحر بما كسبت أيدم الناس ك أصبح مستقبؿ  
الحياة عمى كككب األرض ميددا بأخطار جسيمة ك ذلؾ بسبب سكء تصرؼ اإلنساف 

المتزايدة عمى البيئة المحيطة التي تمبي لو حاجاتو بؿ  كاعتداءاتو العمدية كغير العمدية
كىي أكثر مف ذلؾ قكاـ حياتو كبدأت البيئة بالفعؿ رغـ نظاميا البديع ك إمكانياتيا الكبيرة 

 معالجتو تمقائيا بما يحقؽ الخير لمناس.كتعجز عف تتألـ بما أصابيا مف تمكث 

 ألػكاف مػف يػذكؽ ك المشػاكؿ مػف عػانيي نفسػو اإلنسػاف أخػذ البيئػة تمػّكث مػف ك         
            الطبيعيػة كػالّزالزؿ العكامػؿ بفعػؿ ينشػأ بعػض التمػكث كػاف إذا العػذاب بمػا قػدمت يػداه ك

 يتّحقػؽ البيئػة الػذم يصػيب التمػّكث أغمػب فػنفّ   الّرممية العكاصؼك الفيضانات  ،البراكيف
البلزمػة  األعمػاؿ بػيف إقامػة التػّكازف عػف عجػزه أك إىمالػو ك تعّمػده نتيجػة ك بفعػؿ اإلنسػاف

 مػف خمّكىػا ك البيئػة سػبلمة عمػى بػيف المحافظػة ك المتزايػدة أطماعػو ك حاجاتػو إلشػباع
لعبلقػات  مّعقػد نظػاـ مػف جػزء ىػك كائنػا حّيػا بصػفتو اإلنسػاف أفّ  اتضػح التمػّكث ، إذ

                                                           

، سورة الحجر. 94،02،09اآلٌات  أنظر :  1  
، سورة الذارٌات. 02أنظر : اآلٌة   2  
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 عمػى مباشػرة عبلقػة لػو إنسػاني نشػاط كػؿ أفّ  كىػذا يعنػي الطبيعيػة بيئتػو مػع كتفػاعبلت
                                                      .اإلنساف فيو يعيش الذم المحيط

 فنذا ،»رة الخطربحضا «يسّمى فيما البشرّية دخمت العشريف كمع مطمع القرف         
 الّسابؽ في كانت عميو مّما أكثر ألخطار شؾّ  ببل معّرضة المعاصرة المجتمعات كانت
 األخير ىذا أصبح كما تزايد مستمر في أيضا ىك الذم الخطر مفيكـ لتطكر راجع فيذا

  .المجتمع في الحياة مظاىر كؿ في مكجكدا

االستغبلؿ  بسبب طبيعيةال المصادر تيّدد أخطار بكجكد لتفطف اإلنساف كنتيجة         
لسياسة جديدة  الّرسمية الّصيغة اعتبر ك لمبيئة الّدكلي القانكف نشأ عمييا الكاقع المفرط

 ةخاص حاليا مكانة يحتؿ ّأنو إال ما نكعا جديدا يعدّ  ظيكره أفّ  رغـ لحماية البيئة. ك
 الدكلية. مكانتو ك ُبعده الخطر، لمفيكـ العممية معتقداتو بسبب

فك            المثقمػة  اّلتيديػدات إليقػاؼ سػنة ثبلثػيف مػف أكثػر منذ المباشرة الجيكد كانت ا 
الػبعض منيػا إال  زكاؿ إلػى أحيانا ك تخفيض بعض التمّكثات إلى أّدت  الكسط كاىؿ عمى

 قبؿ كالتي قد مف لـُ تعرؼ مجيكلة أخطار مرحمة ظيكر األلفية ىذه نياية في أنو يبلحظ
 محصكرة البداية في كانت التي األضرارك  األرض عمى الحياة شركط رىف حدّ  إلى تصؿ
 عالميػة اليـك ىي المحمّية اإليككلكجية األزمات فمثبلدائمة  ك منتشرة أصبحت منتظمةك 

بعػض  فػي أصػبحت إصػبلحيا الممكػف مػف كػاف الكسػط كالتػي عمػى الكاقعػة كاألضػرار
 .لئلصبلح قابمة غير الحاالت

نما  إف مشكمة التمكث البيئي ليست مشكمة جديدة أك طارئة بالنسبة لؤلرض          كا 
كمان ككيفان في عصرنا الحاضر مما أثر بدكره عمى الجديد فييا ىك زيادة شدة التمكث 

الغبلؼ الجكم المحيط بالكرة األرضية مما ينذر بعكاقب كخيمة عمى المستقبؿ البيئي 
 كبالتالي عمى مستقبؿ األجياؿ المقبمة. لكككب األرض
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فبدءكا   لذا باتت مشكمة التمكث البيئي تشغؿ فكر العمماء كالباحثيف كالعقبلء         
كيدعكف لكقؼ أك الحد مف ىذا التمكث الذم تتعرض لو البيئة  قكف نكاقيس الخطريد

ال فالتمكث مشكمة عالمية  نتيجة لمنيضة الصناعية كالتقدـ التكنكلكجي في ىذا العصر
كألف  تعترؼ بالحدكد السياسية لذلؾ حظيت باىتماـ دكلي ألنيا فرضت نفسيا فرضان 

مكانيات  كالحؽ  لفردم لمكاجية ىذا الخطر المخيؼالتحرؾ االتصدم ليا يجاكز حدكد كا 
تزد  أف األخطار البيئية ال تقؿ خطران عف النزاعات كالحركب كاألمراض الفتاكة إف لـ

 عمييا.

لغازات التي كالغبلؼ الجكم ىك أحد المشتركات العالمية كيعرؼ بأنو كتمة مف ا         
إلقميمية الكطنية ألية دكلة كال يمكف ألم كيقع خارج حدكد الكالية ا تحيط بالكرة األرضية

 نو يمكف لجميع الدكؿ استخدامواإال  مف الدكؿ أف تدعي ممكيتو أك فرض السيادة عميو
 ألغراضيا السممية المشركعة.

كصفة االشتراؾ العالمي لمغبلؼ الجكم تفرض عمى جميع الدكؿ اإلسياـ بحمايتو 
ككف  فاعميتو عمى سمبااعية المؤثرة نشاطاتيا الصن يصيبو نتيجة الذم مف التمكث

لمغبلؼ الجكم كظائؼ ميمة جدا ، منيا امتصاص الغازات التي تسبب التغيرات 
العالمية كيعمؿ كذلؾ عمى تكازف درجات الحرارة في األرض إذ لكال ىذا الغبلؼ الجكم 

 األرض مف شدة الحرارة في النيار ك لتجمدت ليبل. الحترقت

بمثابة درع يقي األرض مف األشعة فكؽ البنفسجية القادمة مف كيعمؿ كذلؾ          
المطمكبة فعبل كيمتص  كالتراكيز بمركر النسبنفاذىا كميا ، كلكف يسمح  الشمس كيمنع

كىذه الكظيفة تقـك بيا طبقة األكزكف التي تشكؿ الطبقة الثانية مف طبقات  الزائد منيا
 .الغبلؼ الجكم
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بدأت الدراسات تأخذ اىتماما كاسعا بيذا المكضكع ككذلؾ كفي اآلكنة األخيرة         
الفكر القانكني صار ييتـ بقضايا البيئة كيأخذىا مأخذ الجد ، كظيرت العديد مف 

كعقدت عدة مؤتمرات ككقعت الكثير مف االتفاقيات التي  المؤلفات كالبحكث كالدراسات
مف االىتماـ الدكلي بسبب  تعالج ىذا المكضكع ، كمشكمة التمكث عمكمان قد أخذت حيزان 

بعدىا العالمي كمخاطرىا التي كصمت إلى التأثير عمى الغبلؼ الجكم المحيط باألرض 
خاصة بعد التكسع اليائؿ في الصناعة كالذم بدأ بعد الحرب العالمية الثانية حيث 

ية جاءت ىذه الصناعة دكف إعارة ألىمية البيئة كاحتراميا كىذا ما انتقؿ بالمشاكؿ البيئ
كىذا األمر أدل إلى ظيكر المشاكؿ البيئية  أيضاالمحمية إلى مشاكؿ إقميمية كعالمية 

نما في دكؿ أخرل ال عبلقة ليا بيذه الممكثات  ليس فقط في الدكؿ المسببة لمتمكث كا 
 كىذا يعني أف التمكث بدأ يؤثر عمى المجتمع الدكلي كاإلنساني بأكممو.البيئية الخطيرة 

دراؾ مؤسسات المجتمع الدكلي مف دكؿ كمنظمات  كنتيجة         لمكعي العالمي كا 
 الجكمكغيرىا لممخاطر التي تنجـ في حاؿ عدـ التعاكف المشترؾ لمحد مف تمكث الغبلؼ 

فقد عقدت المؤتمرات كأبرمت االتفاقيات كالمعاىدات التي تسيـ بشكؿ أك بآخر في الحد 
 ىذه الظاىرة الخطيرة. مف

 مى ما تقدـ فنننا سنعالج مكضكعنا مف خبلؿ طرح اإلشكالية التالية:كبناء ع         

وبمـا يكلـل   التمـوث،حمايـة الالـ ا الجـوي مـن عمـ  الدولية  الجيودقدرة  ما مدى
 التموث البيئي المؤثر عم  الال ا الجوي لكوكب األرض ؟.مخاطر البشرية من حماية 

الدراسة تدخؿ في إطار تدعيـ الدراسات كتكمف أىمية المكضكع في ككف ىذه          
األرض يعد الجكم حكؿ  تتجمى في أف الغبلؼ أىميةمف ممكضكع العممية السابقة لما ل

فالغبلؼ الجكم بمككناتو  ،األرض ك ميمان جدان في نشأة الحياة عمىأساسيا  عامبل
 الكربكف كغاز كسجيف كغاز ثاني أكسيدالغازية يكفر المكاد األساسية البلزمة لمحياة كاأل
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ر الحياة المكجكدة عمى سطح األرض النيتركجيف الذم يعتبر حجر األساس في كؿ صك 
غير مباشرة  أخرل ميمة تدخؿ بطريقة مباشرة أكأف ىناؾ غازات كمركبات كيميائية  كما

تتسبب حركة الغبلؼ الجكم سكاء ، ك أنشطة اإلنساف عمى سطح األرض في معظـ
أك عمى المستكل اإلقميمي المحدكد في حدكث الكثير مف  عمى مستكل الكرة األرضية

الظكاىر الطبيعية مثؿ تجانس مككنات اليكاء كتككف السحب كالمطر كىبكب الرياح ك 
 المفاجئة في درجات الحرارة.كذلؾ حفظ كككب األرض مف التغييرات الكبيرة ك 

حمايتنا مف  ف الغبلؼ الجكم األرضي يعمؿ عمىنباإلضافة إلى ما سبؽ ف         
ة كالمنطمقة مف األشعة الشمسية الضارة كاألشعة فكؽ البنفسجية كاألشعة السينية الصادر 

ك الفضاء الخارجي  ككذلؾ األشعة الككنية القادمة مف الشمس ةالشمس بصفة مستمر 
كالتي لكال إرادة اهلل تعالى ثـ كجكد الغبلؼ الجكم ألنيت ىذه األشعة جميع أنكاع الحياة 

كاألىـ مف ذلؾ كمو أف الغبلؼ الجكم يشكؿ سقفان  ، األرضة الممكنة عمى سطح البشري
فكؽ األرض يعمؿ عمى حمايتيا مف الشيب الككنية الكبيرة التي تحترؽ في أعمى 

 األرض عمى ىيئة نيازؾ صغيرة نسبيا. الغبلؼ الجكم لتصؿ إلى

حداثة ىذا المكضكع كاالىتماـ العالمي إلى  كيرجع سبب اختيار ىذا المكضكع         
الحياة  م بكصفو عامبل رئيسيا في استمرارأىمية الغبلؼ الجك  الحاضر،بو في الكقت 
مما يستدعي  ككؿشمكؿ آثار تمكث الغبلؼ الجكم لممجتمع العالمي  ،عمى األرض

 األخرل. تضافر كافة الجيكد دكف اقتصارىا عمى بعض الدكؿ

     ال يأتي إال بنتباع مناىج عممية معينة تتبلءـ كطبيعة البحثإف ىذا العمؿ         
أكؿ منيج اعتمدنا عميو ىك المنيج الكصفي في الدكر الذم يمعبو الغبلؼ الجكم في ك 

حماية كككب األرض مف مختمؼ الظكاىر الطبيعية التي تؤثر بالسمب عمى الحياة 
بآراء حكؿ نقاط كثيرة أثيرت في كما أنو أم بحث عممي ال يخمك مف الخركج  البشرية
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البحث كلتبياف ذلؾ يستمـز عمينا المجكء إلى منيج التحميؿ كالكصؼ ك دراسة الحالة 
 بتسجيؿ ما ىك كائف مف المعمكمات المتكافرة.

كلدراسة دكر القانكف الدكلي في حماية الغبلؼ الجكم مف التمكث كما يعرضو         
أكمميا فبلبد مف التحدث عف دكر القانكف الدكلي في مف إشكاالت تيدد حياة البشرية ب
كذلؾ مف خبلؿ دراسة الطبيعة القانكنية  بصكرة عامةحماية الغبلؼ الجكم مف التمكث 

أىـ المبادئ كااللتزامات الدكلية العامة م كاألسباب التي أدت إلى تمكثو ك لمغبلؼ الجك 
 فصؿ األكؿ.لحماية الغبلؼ الجكم مف التمكث كىذا ما سنخصص لو ال

صكر كذلؾ ىناؾ دكر لمقانكف الدكلي في حماية الغبلؼ الجكم مف بعض         
التمكث أال كىي حماية الغبلؼ الجكم مف ظاىرة استنفاذ طبقة األكزكف ك مخاطرىا عمى 
الغبلؼ الجكم كحمايتو مف ظاىرة التغيرات المناخية المتمثمة في االحتباس الحرارم كىذا 

 تمامنا في الفصؿ الثاني.ما سنصب عميو اى

 ك انطبلقا مف ذلؾ فنف دراستنا لممكضكع ستككف باالعتماد عمى الخطة التالية:

 .بصكرة عامةالدكلي في حماية الغبلؼ الجكم مف التمكث  دكر القانكف ;األولاللصل 

 الطبيعة القانكنية لمغبلؼ الجكم كأسباب تمكثو. ;األولالمبحث     

 المبادئ كااللتزامات الدكلية لحماية الغبلؼ الجكم مف التمكث. المبحث الثاني;    

 .التمكث صكر الدكلي في حماية الغبلؼ الجكم مف بعض دكر القانكفاللصل الثاني; 

 .استنفاذ طبقة األكزكف ول;المبحث األ     

 .ظاىرة التغيرات المناخيةالمبحث الثاني;    

      

 



 
      

13 
 

 اللصل األول        

 .بصورة عامةدور القانون الدولي في حماية الال ا الجوي من التموث 

تعيش الكائنات المختمفة في طبقة رقيقة تحيط بالكرة األرضية تسمى بالغبلؼ          
ىك أحد المشتركات العالمية كيعرؼ بأنو كتمة مف الغازات التي تحيط بالكرة  ك الجكم

قميمية الكطنية ألية دكلة كال يمكف ألم مف الدكؿ األرضية ، كيقع خارج حدكد الكالية اإل
أف تدعي ممكيتو أك فرض السيادة عميو إال انو يمكف لجميع الدكؿ استخدامو إلغراضيا 

 نعيش بيف أحضانو كنتنفس مف ىكائوىذا الغبلؼ الحيكم الذم  ك السممية المشركعة
كقد  ،األرضية كالمائية كاليكائية مف التمكث في الكقت الحالي  أجزاؤه المختمفة تعاني

 البشر في مختمؼ البقاع. ىار مخاطكىددت  عمت آثار التمكث أقطار العالـ قاطبة

كمف الممكف اعتبار تمكث اليكاء كاستنزاؼ المكارد الطبيعية مف أىـ المشاكؿ          
إذا عممنا أنو نتيجة لدكرة اليكاء  ةخاصك  لتي يكاجييا العالـ في ىذا العصرالبيئية ا

العامة أصبح التمكث ظاىرة عالمية تشمؿ كامؿ الطبقة السفمى مف الغبلؼ الجكم كأف 
 )المبحث األكؿ(.ممكثا ىكاءسكاف العالـ يتنفسكف  حكالي سدس

كقد حاكؿ الفقو أف يجد سبيبل لمخركج بتمؾ المشاكؿ المتعمقة بالبيئة كالتي          
 كمشاكؿ قانكنية بيف الدكؿ كذلؾ عف طريؽ المجكء كاالستناد إلى مجمكعة مفأثيرت 

كقد استقرت ىذه المبادئ في إطار لمكاجية تمؾ المشاكؿ المبادئ كااللتزامات الدكلية 
 أخرلك  البيئة ، كمنيا مبادئ دكلية عامةالقانكف الدكلي ككنيا تسيـ في حماية كتطكير 

ىناؾ عدد مف االلتزامات كما أف عمييا غالبية الدكؿ  مبادئ دكلية ظيرت حديثا اتفقت
بكصفو  اؿ حماية الغبلؼ الجكم مف التمكثالعامة التي تفرض عمى جميع الدكؿ في مج

مشترؾ عالمي، بأف تساىـ في العمؿ عمى منع اإلضرار بو ككف آثار تمؾ األضرار 
 الثاني( .)المبحث تصيب الجميع ما دامكا يعيشكا عمى ظير ىذا الكككب
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 المبحث األول        

 .الطبيعة القانونية لمال ا الجوي وأسباب تموثو        

الممتؼ حكؿ الفضاء الجكم  الجكم أكىي بيئة الغبلؼ  عادة الجكيةالبيئة          
الممتد نحك ألؼ  الغبلؼكتحتفظ األرض بسيطرتيا عمى ىذا  األرض كيدكر معيا

كبيئة الغبلؼ الجكم أك الفضاء الجكم بما تحتكيو  جاذبيتيابقكة  سطحياكيمكمتر فكؽ 
 مف غازات ضركرية لحياة اإلنساف كغيره مف الكائنات الحية.

ذا كاف لمغبلؼ الجكم كظيفة جكىرية ىي حماية الحياة عمى األرض مف ك           ا 
ا فنف تمؾ الكظيفة أضحت ميددة بتمكث بيئة ىذ إلشعاعات كاألجساـ الساقطة عميياا

الذم أخؿ بتكازف مركباتو عمى نحك يحمؿ أخطارا كبيرة عمى الحياة عمى ظير  الغبلؼ
 األرض.

مى بيئة الغبلؼ الجكم أك الفضاء الجكم عغير أف ىذا التمكث لـ يعد يقتصر         
بفعؿ اكتشاؼ إلى المنطقة التي تعمك ىذا الغبلؼ كىي منطقة الفضاء الخارجي امتد  بؿ

ه السمبية عمى بيئة التمكث تنعكس آثار  ذاغزكه لمككاكب األخرل ، كىك  اإلنساف لمفضاء
 1الحياة عمى األرض. كتيدد في النياية الغبلؼ الجكم

 األولالمطمب                                               

                                            لالـ ا الجـويا طبيعة              

الىتمػاـ إف األىمية البالغة لمغبلؼ الجكم كالمتمثمة بكظائفو التي يقـك بيا تجعػؿ ا           
ككنػو يعتبػر الػدرع الػكاقي لػؤلرض كأحػد أسػرار اسػتمرار الحيػاة عمييػا   الدكلي بو أمػران الزمػان 

سػػكاء عمػػى  ىػػذا الغػػبلؼ سػػتككف لػػو عكاقػػب كخيمػػةحيػػث أف أم تغييػػر يطػػرأ فػػي مككنػػات 
                                                           

 الطبعة  العربٌة النھضة دار ، الوضعٌة بالقوانٌن مقارنا   اإلسالمً البٌئة حماٌة قانون ، )سالمة الكرٌم عبد (أحمدأنظر:  9

 .92،ص 9441 ، األولى   
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كيتعػيف ىنػا أف نكشػؼ عمػى عمى اقتصاديات الدكؿ بصكرة خاصة  أك كرة عامةالبيئة بص
 .طبيعة الغبلؼ الجكم مف الناحية القانكنية الدكلية

 األولاللرع       

 .تعريا الال ا الجوي      

 أىـ الشركط البلزمة لمحياة عمى سطح األرض كىك الذم مف الجكميعد الغبلؼ          

النيار  ففي طبيعتياكيضمف بقاء األرض عمى  كاألمطاريعمؿ عمى كجكد الرياح كالغيـك 
يعمؿ عمى  كفي الميؿالبنفسجية كخاصة األشعة فكؽ  المختمفةيمتص اإلشعاعات الضارة 

 كيمنعيا مف التسرب إلى الفضاء الخارجي. احتباس حرارة النيار

ضية األر في طبقة رقيقة في الكرة  الحيةكغيره مف الكائنات  اإلنسافكيعيش          
كمف  جزء مف الغبلؼ الجكم أك اليكائي كىذه الطبقة تتككف مفالحيكم بالمحيط  تسمى

حكالي ستة  كيرتفع ىذا المحيط الجكم إلى المائيككامؿ الغبلؼ  األرضيةجزء مف القشرة 
 1 األرض.كعشريف كيمكمترا فكؽ سطح 

ذا          إال أف مختمؼ طبقات  التمكث،كاف ىذا المحيط ىك الذم عانى كيعاني مف  كا 
   يمي:كتمؾ الطبقات نستكحي معالميا فيما  التمكث،الجكم ميددة بمصادر ىذا  الغبلؼ

 األول اللقرة             
 .الطبقة التروبوسلير        

رة باألرض كتبلمس ىي الطبقة السفمى التي تتصؿ مباش إف طبقة التركبكسفير        
ة عشرة كست ي ثمانية كيمكمترات عند القطبيفكيبمغ ارتفاعيا حكالسطحيا الخارجي 

يزيد عمى ثبلثة أرباع كتمة  كتحتكم طبقة التركبكسفير عمى ماكيمكمترا عند خط االستكاء 

                                                           
 .  0224كلٌة الحقوق، البلٌدة، دٌسمبر مجلة البحوث العلمٌة، ،أنظر: واجب التعاون الدولً لحماٌة البٌئة 9
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د إلى أربعة في المائة مف اليكاء الجكم المحيط باألرض ، كما تحتكم عمى نسبة كاح
كأىـ الغازات  عمى الماء في ىيئة أبخرة مكثفة كالسحب أك صمبة كالثمج كالجميد حجميا

اليميكـ ك  األرجكف ، ثاني أكسيد الكربكف، النيكف ،فييا : النيتركجيف ، األكسجيف 
 .األكزكف

التي تؤثر في الظكاىر الجكية التي  رس اإلنساف نشاطو في ىذه المنطقةكيما         
حيث يحدث ، كما تؤثر في حياة اإلنساف كالكائنات الحية األخرل  تحكـ ىذا النشاط ،

 الطبقةفً هذه  معظمهوٌتركز التلوث فً  كثاني أكسيد الكربكف لؤلكسجيفتبادؿ 

فً عناصرها الطبٌعٌة.  اختالال الحٌوي وٌحدثخصوصا فً نطاق محٌطھا 
1 

 اللقرة الثانية         
  .طبقة الستراتوسلير      

 ارتفاعكىي الطبقة العمكية التي تمي مباشرة طبقة التركبكسفير كتمتد عمى متكسط          
 كتحتكم ىذه الطبقة عمى ما األرضعشرة إلى خمسيف كيمك مترا فكؽ سطح  اثنيمابيف 

فييا السحب تتككف  ذلؾ الكال تحتكم عمى بخار الماء ، ل تبقى مف ىكاء الغبلؼ الجكم
كىك غاز كتشتمؿ طبقة الستراتكسفير عمى أكثر أنكاع الغازات أىمية عمى سطح األرض 

األكزكف ، الذم يتمركز عمى ارتفاع مابيف عشريف إلى خمسة كعشريف كيمك مترا مف 
كىك يشكؿ أكبر مككنات ىذه الطبقة كلذلؾ تسمى غالبا بطبقة  سطح األرض

 .2سفيرك األكز 

بفعؿ نشاط  األرضىذه الطبقة الكاقية لمحياة عمى  يداىـ التمكث بدأ كلقد
 النككية. كالتفجيراتالطائرات األسرع مف الصكت 

                                                           
 المملكة                             سعود،جامعة الملك  والمطابع،النشر العلمً  البٌئة،أحمد )عبد الكرٌم سالمة(، قانون حماٌة  أنظر: 1

 .044 -042ص  ، ص9440 السعودٌة،العربٌة      
       مشكالت البٌئة، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع ، الطبعة األولى، عمان        ( ،أنظر: فتحٌة )محمد الحسن 2

 .942ص  ،0221                  
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فسعت إلى إبراـ االتفاقيات الدكلية التي تضع  الخطركقد تنبيت الدكؿ إلى ىذا 
كسكؼ نعرض  طبقة األكزكف كصيانتيا مف التآكؿ حمايةتكفؿ  القانكنية التيالقكاعد 
 1 .األكزكففيينا لحماية طبقة  التفاقيةالحقا 

 اللقرة الثالثة                                   
  .طبقة الميزوسلير              

كتقع طبقة الميزكسفير بعد طبقة الستراتكسفير ، كعمى بعد مف خمسيف إلى 
ذه الطبقة ليست خالية مف الغازات بؿ كىمانيف كيمك متر مف فكؽ سطح األرض حكالي ث

المباشر مع  االتصاؿمنيا خصكصا بفعؿ  غاز األكزكفتحتكم عمى نسبة معينة مف 
 . تكسفير كال تحتكم عمى بخار الماءطبقة السترا

 اللقرة الرابعة        

 .طبقة الثيرموسلير               

كتبدأ عند ارتفاع ثمانيف كيمك مترا كيصؿ  ىذه الطبقة تمي طبقة الميزكسفيرك 
كتسمى بالطبقة الحرارية ذلؾ ألف ربعمائة كيمك متر فكؽ سطح األرض حتى أ ارتفاعيا

 الخارجيفي تمؾ الطبقة ، مع االرتفاع نحك الفضاء  رجة الحرارة تتزايد إلى حد كبيرد
عالية مف كجكد كميات  باإلضافة إلىإلى كجكد كميات مف الغازات  كيرجع سبب ذلؾ

 . األكسجيف كالنيتركجيف

 اللقرة الخامسة          

 .الكسوسلير          

 الجكم كتشكؿ اإلطار الخارجي لمغبلؼ ه تعقب مباشرة طبقة الثيرمكسفير كىذ

                                                           

.  042، 044مرجع سابق، ص ص  ، البٌئةقانون حماٌة  أنظر: أحمد )عبد الكريم سالمة(،  1   
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أربعمائة كيمك متر كتقع طبقة الكسكسفير عمى بعد الذم يفصمو عف الفضاء الخارجي ،  
 كتمتد إلى أقصى الحدكد الخارجية لمغبلؼ الجكم. مف سطح األرض

التي يمكف أف يصؿ التمكث الذم يحدثو النشاط  الجكمتمؾ ىي طبقات الغبلؼ              
ىك أبعد  عمى أف ذلؾ التمكث يمكف أف يمتد إلى ماإلييا.اإلنساني عمى سطح األرض 

  1.إلى طبقات بيئة الفضاء الخارجي منيا،

 الثاني اللرع     
 .الطبيعة القانونية لمال ا الجوي    

تمتد سيادة الدكلة عمى إقميميا باإلضافة إلى عنصرم البر كالبحر إلى عنصر              
كمما تجدر  الدكلةثالث ىك عنصر الجك الذم يعمك ىذيف اإلقميميف الخاضعيف لسيادة 

إليو اإلشارة أف االىتماـ الدكلي بعنصر الجك لـ يبدأ إال في مطمع القرف العشريف كذلؾ 
لتحديد ثر محاكالت الطيراف األكلى حيث اىتـ الفقياء بدراسة الكضع القانكني لمجك إعمى 
 2 لمدكلة ما عميو مف سمطاف. يككف ماكضع 

، األكلى تخضع لسػػػيادة الدكلة الدكلة الجكم ينقسـ إلى منطقتيف إقميـإف            
الكطنية ألية دكلة كتسمى  كالثانية تقع خارج الكالية مالكطنيػػػػػة كتسمى المجاؿ الجك 

يف ال تزاؿ غير محددة لغاية الطبقتالحدكد الفاصمة مابيف ىاتيف  ك الخارجي  الفضاء
الجكم كأيف يبدأ  أيف ينتيي المجاؿ ة في األقؿ، فبل يعرؼ مف الناحية القانكنياآلف

 3 .الفضاء الخارجي

                                                           
9
( ، التربٌة البٌئٌة وآفاقھا المستقبلٌة ، الطبعة األولى       وهبً ( و ابتسام ) دروٌش العجً) أنظر: صالح محمود  

.   42،44،ص ص ،  0222المطبعة العلمٌة ، دمشق                             
. 022، ص  9442: عصام ) العطٌة ( ، القانون الدولً العام ، الطبعة الخامسة ، بغداد أنظر  2  
أنظر: محمد عبد الرحمن ) الدسوقً ( ، االلتزام الدولً بحماٌة طبقة األوزون فً القانون الدولً ، دار النھضة  2

. 02، ص ،  0220القاهرة                                       
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كاليكاء  أك ىك اليكاء نفسوة مف الغازات فالغبلؼ الجكم ىك عبارة عف مجمكع            
ككف اليكاء ال يعرؼ معنى لمحدكد  اعتباره جزءن مف إقميـ أية دكلة بحكـ طبيعتو ال يمكف

السياسية كال يتحدد بحدكد ، فاليكاء ينتقؿ مف إقميـ دكلة إلى أخرل دكف أف تستطيع أم 
 1.ك تحد منوأك تكقفو أتسيطر عمى ىذا االنتقاؿ دكلة أف 

كما كاف ىناؾ دكر كاضح مف قبؿ المجنة الدكلية لبلستخدامات السممية لمفضاء             
حيث أقرت ىذه المجنة بالضركرات العممية التي تقتضي أف تككف ىناؾ حدكد  الخارجي

بأف ىذا التحديد  أكدتإضافة إلى إف ىذه المجنة  ،الخارجيبيف المجاؿ الجكم كالفضاء 
بؿ  بوليس بالضركرة أف تككف لو عبلقة بمكضكع الغبلؼ الجكم كالمشاكؿ المتصمة 

 2أـ ال يعتبر كذلؾ. خرقا لسيادة الدكلةالمبس كالغمكض فيما يعتبر لغرض تكضيح 

لقد اجمع غالبية الفقياء عمى أف اليكاء يعتبر مف المكارد الطبيعية الدكلية التي     
ال يجكز إخضاعيا لمسيادة الكطنية ككف المسائؿ المتعمقة بالغبلؼ الجكم تثير مشاكؿ 

الجكم ضمف سمطة  دكلية ذات طبيعة عالمية ال يمكف المساس بيا ، كلك أصبح الغبلؼ
مف التدخؿ  لى عجز القانكف الدكليإفنف ذلؾ يؤدم  الدكلة كخاضعا لسيادتيا اإلقميمية

الميـ بسبب تمسؾ الدكؿ بسيادتيا اإلقميمية كعدـ السماح لغيرىا  لتنظيـ ىذا المكضكع
 3في التدخؿ بشؤكنيا.

تـ اعتماد ىذا المفيكـ عند صياغة مبادئ التعاكف الدكلي في مجاؿ التأثير  كقد    
مف قبؿ خبراء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة كمنظمة األرصاد الجكية  1980بالطقس عاـ 

 .''الغبلؼ الجكم يعد مكردان طبيعيا '' مف أف 

                                                           

.004، ص 9444،دار النھضة العربٌة ، القاهرة   ولً العام أنظر : عبد الواحد محمد ) الفار ( ، القانون الد    1  
أنظر : صالح مھدي ) العبٌدي ( ، مسائل حماٌة الغالف الجوي لألرض فً القانون الدولً المعاصر ، مجلة    0

.   02، ص 9444، سنة 00القانون المقارن العراقٌة، بغداد ، عدد                               
.19: محمد عبد الرحمن ) الدسوقً ( ، مرجع سبق ذكره ، ص     أنظر   3  
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بادئ المتعمقة عند إعداد مشركع الم''اإلرث الشائع لئلنسانية''كما طرح مفيـك    
 ينص عمىالمبدأ األكؿ فبالطقس في األمـ المتحدة مف قبؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 

غير أف ىذا النص لـ يعتمد في  '' الشائعالغبلؼ الجكم جزءا مف اإلرث اإلنساني ''فأ
 1النيائية لممشركع. الصيغة

ف الدكؿ نف الجكم ية الغبلؼال يمكف ألية دكلة اإلدعاء بممك بأف ''يقكؿ البركفسكر الفريد 
الغازات فيو كالتي  تراكيزفي حقيقة األمر تسػػاىـ جميعيا باإلضرار بو مف خبلؿ زيادة 

تؤدم إلى تغير المناخ كاستنفاد طبقة األكزكف ، إذ أف مثؿ ىذه القضايا تسمح بالنظر 
 ''. الجكم كتراث مشترؾ لئلنسانية إلى الغبلؼ

ف ىناؾ مف يصؼ طبقة األكزكف بالتراث المشترؾ لئلنسانية باالعتماد أكما     
الغرض  إذ،  ؽ البنفسجية مف النفاذ إلى األرضبمنع األشعة فك المتمثمة  عمى كظيفتيا

مف تطبيؽ مفيـك التراث المشترؾ لئلنسانية ىك محاكلة لتطكير التنظيـ الدكلي في 
 أيضامف نادل بيذا المفيـك ليشمؿ بو الغبلؼ الجكم المشتركات العالمية ، كىناؾ 

ف ىذا المفيكـ لـ يمؽ قبكال كاسعا نذلؾ فمف رغـ البك و مف المشتركات اإلنسانية ، بكصف
في نطاؽ الغبلؼ الجكم ، كسكغ أصحاب ىذا الرأم ذلؾ بأف النشاطات ذات التأثير في 

ميميا الذم يخضع لسيادتيا تككف خاضعة لسيادة كؿ دكلة كتنفذ في إق الغبلؼ الجكم
في حيف أف تطبيؽ مفيـك التراث المشترؾ لئلنسانية قد برز ليطبؽ عمى المكارد  كحدىا

الطبيعية كثركاتيا المكجكدة في المناطؽ الكاقعة خارج نطاؽ حدكد السيادة أك الكالية 
 2 .الكطنية لكؿ دكلة

                                                           
9Najeeb( Al- Nauimi )and Richard) Meese(  , International Legal Issues Arising Under         

            United  Decade of International Law   , London , 1995 , P 190.   
2Alexander( Kiss )and Dinsh (Shelton), International Environmental Law , London             
                1991,p194 
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لدكلي حكؿ اعتبار فميس ىناؾ أم اتفاؽ في نطاؽ القانكف ا أمركميما يكف مف 
بذلؾ بؿ كال يكجد اعتراؼ كاضح مف القانكف الدكلي  ، عالميالغبلؼ الجكم ىك مشترؾ 

حيث تـ قبكؿ قرار الحكـ  لقانكف الدكلي العرفيا عمىاالستناد في ذلؾ  يمكف كلكف
       الصادر مف محكمة التحكيـ في قضية مصير تريؿ بشكؿ كاسع كالذم جاء فيو

تسبب  دكلة أف تستخدـ أك أف تسمح باستخداـ إقميميا بالطريقة التيال يمكف ألية ''
الحادم  كقد كرد نص مشابو لمضمكف ىذه القاعدة في المبدأ ،"اإلضرار بالدكؿ األخرل 

لمدكؿ كفقا لميثاؽ  " أنو كالذم نص عمى 1972كالعشريف مف إعبلف استككيكلـ لعاـ 
ؽ السيادم في استغبلؿ مصادرىا الخاصة  األمـ المتحدة كمبادئ القانكف الدكلي ، الح

كعمييا مسؤكلية التأكد مف أف األنشطة التي تمارس تحت كاليتيا أك رقابتيا ال تسبب 
 1.''بيئة دكؿ أخرل أك في مناطؽ خارج حدكد الكالية الكطنية ضررا لمبيئة في

حكؿ  9440عاـ  كما أعيد صياغة ىذا المبدأ مرة أخرل في إعبلف ريك دم جانيرك
البيئة كالتنمية كذلؾ في المبدأ الثاني ، فالقاعدة بيذا الشكؿ بدأت تشكؿ جزءا مف القانكف 

 العرفي. الدكلي

فقد أثبتت االتفاقيات الدكلية المتعمقة بالسيطرة عمى تمكث  ذلؾ،فضبل عف 
الغبلؼ الجكم ف بيئة أاليكاء العابر لمحدكد البعيد المدل كالبركتكككالت الممحقة بيا عمى 

 بؿ ىي مشترؾ عالمي. األطراؼ في االتفاقية ليست خاصة بالدكؿ

مونتلاير كالمتعمقة بحماية طبقة األكزكف كبركتكككؿ  1985 كما أف اتفاقية فينا لعاـ

سكاء امتدت سيادة الدكلة عمى مجاليا الجكم أك لـ "  كتعديبلتو أكدت عمى 1987لعاـ 

                                                           
، كبالنظر لكقكعو بالقرب مف حدكد  أقيـ في مدينة تريؿ الكندية مصير 9341تتمخص كقائع ىذه القضية ، في عاـ  1

لحاؽ الضرر  الكاليات المتحدة فقد أدل تطاير األبخرة المنبعثة مف المصنع إلى تمكيث البيئة في كالية كاشنطف كا 
 بالمزركعات كتضرر األىالي مف ذلؾ . 



 
      

22 
 

ىي مشترؾ عالمي  بعبارة أخرل، سكاء كانت طبقة األكزكفأك ، في طبقة األكزكف تمتد 
االتفاقية  حيث أف ."حقيقة ف ىذا ليس لو عبلقة بعالمية الغبلؼ الجكمنأك جزء منو ف

أم ليست ىناؾ  كاحدة، ككحدة قد تعاممت مع طبقة األكزكف كالبركتكككؿ الممحؽ بيا
تحت سيادة الدكلة كبيف  محاكلة لفصؿ الجزء الخارجي مف طبقة األكزكف الذم ال يقع

              . الجزء الذم يقع ضمف حدكد سيادتيا

في ديباجتيا عمى أف تغير المناخ  1992كما نصت اتفاقية تغير المناخ لعاـ 
إف طبيعة  "امسة مف الديباجة ، كأقرت في الفقرة الخ"اىتماـ مشترؾ لئلنسانية " ىك 

المناخ تدعك إلى التعاكف الكاسع كالمحتمؿ مف قبؿ جميع الدكؿ كمشاركتيا الفعالة في 
، كأعادت في الفقرة الثامنة الدعكة إلى المبدأ الحادم كالعشريف  "تحديد االستجابة الدكلية 

المذاف  9440كالمبدأ الثاني مف إعبلف ريك لعاـ  1972مف إعبلف استككيكلـ لعاـ 
ف اتفاقية تغير المناخ لعاـ نيكازناف بيف سيادة الدكلة كمسؤكليتيا في نطاؽ البيئة، كبيذا ف

كالية الدكلة مف الغبلؼ الجكم كالتي ال تقع  لـ تميز بيف المناطؽ الكاقعة ضمف 1992
  ضمف كاليتيا.

ككرد في التكصيات المقدمة مف مجمس الكنائس العالمي إلى مؤتمر األطراؼ 
الغبلؼ الجكم ىك الذم يحيط بالكرة  "مف أف  2000السادس التفاقية تغير المناخ عاـ 

األرضية ، يغذييا كيحمييا ، كىك يخص جميع البشر كيشترككف فيو اليـك كفي المستقبؿ  
" ة اإلضرار بو أك االدعاء بممكيتوسية أك اقتصاديكانو ال يمكف السماح ألية قكة سيا

ف االىتماـ نإننا نفيـ أف الغبلؼ الجكم ىك جزء مف خمؽ اهلل كمف ثـ ف " أيضاكجاء فييا 
 1."الجميع بو كحمايتو تككف بالمشاركة مف قبؿ

                                                           
الكتاب الحدٌث    أنظر: محمد أمٌن ) عامر (  و مصطفى محمود ) سلٌمان ( ، تلوث البٌئة مشكلة العصر ، دار 9

.                4، ص  9444القاهرة                                
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يمكف القكؿ بأف الغبلؼ الجكم ىك جزء مف المشتركات العالمية التي  تقدـكمما 
تيـ المجتمع الدكلي ككؿ كالذم يجب أف ينظر إليو شأنو شأف أعالي البحار كالفضاء 

ككنو يحمي الجميع ككجكده يضمف ليـ اسػػتمرار الحياة كالعيش عمى ىذه  الخارجي،
ف االىتماـ نمارسو مف كظائؼ ميمة ، فكنظران لما لو مف دكر كبير كفعاؿ كما ي األرض

نسانيمينظر إليو كمشترؾ عال أف بو مف مسؤكلية الجميع كمف ثـ يجب  .ي كا 

 المطمب الثاني  

 .تموث الال ا الجوي وأسبابو   

خطر التمكث كأصاب كؿ شيء فقد أصبح التمكث فيركس العصر  رلشلقد است
ينتشر بسرعة مذىمة ليصيب الجميع مسببا كباءا ال ندرم كيؼ نكاجيو كنحف الذيف 

 فالتمكث فيركس فتاؾ عندما ىيئنا لو األجكاء المناسبةساعدنا عمى كجكده كسرعة انتشاره 
كقد مسو أك يمقي عميو بضبللو فيك يحطـ كؿ ما يصؿ إليو أك يبل ال يميز كال يدرؾ ،

ينبيكف إلى األخطار  راحكاجذبت مشكمة التمكث اىتماـ رجاؿ العمـ منذ سنكات قميمة ك 
في تزايدىا عمى  والتي باتت تيدد البيئة بؿ كالجنس البشرم بأسره إذا ما استمرت معدالت

يقية تكاجو ىذا النحك كالذم سمح لمبعض بالحديث عف أزمة التمكث باعتبارىا أزمة حق
 الجنس البشرم في مجمكعو .

كما اىتـ رجاؿ العمـ بظاىرة التمكث كراحكا ينبيكف إلى خطكرتيا عمى البيئة 
بتمؾ  يحددكف المقصكداىتـ كذلؾ رجاؿ القانكف بمشكمة التمكث كأخذكا  اإلنسانية،

 1المشكمة كأسبابيا كالعكامؿ المؤثرة عمى مكافحتيا.

    

 
                                                           

.3، ص1999ماجد راغب ) الحمك( ، قانكف حماية البيئة ، دار المطبكعات الجامعية ، اإلسكندرية ، أنظر :  1
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 اللرع األول       

 .تعريا التموث      

ليس مف السيؿ تحديد المقصكد بالتمكث البيئي ، فيي مسألة باتت تؤرؽ باؿ 
المسؤكلييف كالباحثيف الذيف يجتيدكف في كضع الضكابط الحاكمة كالمعايير اآلمنة التي 
تحدد مصادر التمكث كتضبط الممكثات عند حدكدىا ، فقد يستغرؽ البحث كقتا طكيبل 

ريؼ جامع مانع لمتمكث كيرجع ىذا في كاقع األمر إلى طبيعة التمكث حتى نصؿ إلى تع
في حد ذاتو،الذم ال يعرؼ حدكدا سياسية يقؼ عندىا ، كما أنو يغطي تقريبا كؿ 

 1 . مجاالت الحياة البشرية

 اللقرة األول                                    

 .المالةالتموث في                                   

 ه الصكر شيكعاذذ عدة صكر كيمثؿ التمكث أكثر ىإف المساس بالبيئة يتخ
خاصة كأف التمكث مف الناحية العممية لو أنكاع متعددة إال أنو باإلضافة إلى مصطمح 
التمكث فيناؾ مصطمحات أخرل مثؿ اإلضرار بالبيئة كاالعتداء عمى البيئة ك إفساد 

أنيا أف تؤدم إلى إلحاؽ أضرار سمبية بالبيئة بيدا طمحات مف شالبيئة كجميع ىذه المص
أف التفرقة بينيـ في غاية األىمية كذلؾ ألنو ليس كؿ مصطمح مف المصطمحات السابقة 

، مما يقتضي األمر تكضيح مفيكـ يير في النظاـ البيئييمكف أف يترتب عميو حدكث تغ
بنيجاز لبياف كجو االختبلؼ بيف كؿ منيـ كلكف سنتناكؿ أكال تعريؼ التمكث  كؿ مصطمح

أعظميا عمى  كر مف الناحية المغكية ثـ االصطبلحية ك أخيرا القانكنية لككنو أىـ األخطا
 . البيئة

 
                                                           

 .049مرجع سابق ، ص قانون حماية البيئة ، عبد الكرٌم) سالمة( ،أنظر :  9
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جاء في لساف العرب المحيط تحت كممة ''لكث'' أف التمكث  ،التمكث في المغة العربية
لكث ثيابو بالطيف أم لطخيا ، كلكث الماء أم كدره ، كفي المعجـ  يعني التمطخ فيقاؿ

، كما جاء في أحد 1الكسيط تمكث الماء أك اليكاء يعني خالطتو مكاد غريبة ضارة 
المعاجـ المغكية أف التمكث يعني عدـ النقاء كاختبلط الشيء بغيره بما يتنافر معو كيفسده 

بو ،أك تمكث الماء أك اليكاء أك نحكه أم  كىك مأخكذ مف تمكث ثكبو بالطيف أك تمطخ
 2خالطتو مكاد غريبة ضارة.

كنستنتج مف ذلؾ أف التمكث اسـ مف فعؿ يمكث ، يعني اختبلط أم شيء 
فيك يدكر حكؿ تغيير الحالة  بالمادة مما يؤثر عمييا كيفسدىا غريب مف مككنات المادة

بعناصر غريبة عنيا فيكدرىا ي الطبيعية لؤلشياء بخمطيا بما ليس مف ماىيتيا ، أت
 كيضرىا بما يعكقيا عف أداء كظيفتيا المعدة ليا. 

أم polluerيمكث:الفرنسية أف فعؿ  ةجاء في أحد المعاجـ المغكي ،في المغة الفرنسية 
ككسخ الشيء جعمو غير سميـ أك عكره، كلكث الماء أك اليكاء أم جعمو  يكسخ يمطخ أك

كتعبير شائع يعني تدىكر الحاؿ  pollutionكالتمكث  يصفىكيمكث عكس ينقي أك  معيبا
 3أك الكسط بندخاؿ مادة ممكثة أك مكدرة.

أك غير نظيؼ  نقيجعؿ الكسط المحيط غير  pollute ففعؿ يمكث ،في المغة اإلنجميزية
un clean كالتمكثpollution  كما جاء في 4.مف فعؿ يمكث بمعنى الكسط الممكث اسـ

غير صالح  ، يجعؿ الشيء غير نفي أكpolluteأحد المعاجـ أيضا أف يمكث 
ممكثا بنفايات  اسـ مف فعؿ يمكث فيقاؿ أف النير صار  pollutionلبلستعماؿ كالتمكث 

 المصانع.
                                                           

منصور ) مجاجً ( ، المدلول العلمً والمفھوم القانونً للتلوث البٌئً ، مجلة المفكر ، العدد الخامس، كلٌة أنظر :  9

.  922الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، جامعة محمد خٌضر بسكرة ، ص                           
.212، ص  9442، مجمع اللغة العربٌة ، القاهرة ،   نظر :أ   المعجم الوجٌز  2  

2 Lepetit robert ,1,paris 1991,p 1477   
4  Longman Dictionary OF contemporary English, Third Edition, 2000, P.1090 . 
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يتضح لنا أف مفيـك التمكث يكاد يككف كاحدا في المغات الثبلثة كيدكر  كىكذا
حكؿ اختبلط أشياء غريبة بالماء أك اليكاء أك التربة يجعميا فاسدة كغير صالحة كيسبب 

 أضرار لمكائنات الحية جميعا.

 اللقرة الثانية                             

 .المليوم االصط حي لمتموث  

 ـالعمػك  مجػاؿ فػي كالمتخصصػيف البػاحثيف لدل بالغة صعكبة التمكث تعريؼ يثير 
إيجػاد  صػعكبة إلػى أدل الػذم األمػر ، التمػكث أنػكاع فػي كالتنػكع التعػدد أمػاـ خاصػة  البيئيػة
     مكحد كمتفؽ عميو. تعريؼ

 بيف تتـ التي التكافقية الحركة في خمؿ أك تغير حدكث بأنو التمكث يعرؼ فالبعض
 دكف الحياة إعالة عمى القدرة يفقده بما االيككلكجي لمنظاـ المككنة العناصر مجمكعة
 .مشكبلت

 كال كغيرالحية الحية البيئة مككنات في كيفي أك كمي تغير كؿ بأنو آخركف كيعرفو
التمكث  أف إلى اإلشارة كتجدر ،تكازنيا يختؿ أف دكف استيعابو عمى البيئية األنظمة تقدر

البيئية  األكساط في تدخؿ التي الممكثات كنكعية كمية حسب خطكرتو درجة في يختمؼ
مستكيات ك ذلؾ  ثبلث إلى البيئي النظاـ عمى آلثاره كفقان  التمكث درجات تقسيـ يمكننا كليذا

 عمى الكجو التالي:

 ثمة عنو ينجـ كال التمكث، درجات مف األكلى الدرجة يعد المستكل كىذا، اآلمف التمكث
 البيئية كالقيـ المعايير حدكد في التمكث ىذا يككف كغالبان  البيئة، عمى كمشاكؿ خطكرة
 عامة. بصفة الدكؿ في البيئة بشئكف المعنية مف األجيزة الصادرة
 عمى كيترتب اآلمنة، الحدكد الممكثات فيو تتجاكز التمكث مف النكع كىذا ،الخطر التمكث

 بيئية مشكمة حدكث مف آنذاؾ المخاكؼ كتتبدد الطبيعي، بالتكازف التجاكز إخبلؿ ىذا
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 حدة مف التقميؿ عمى لمعمؿ الفكرم التدخؿ األمر يستمـز مما ، السيطرة عمييا يصعب
  .اآلمنة لمحدكد الممكثات تراكيز بمستكيات لمنزكؿ دائـ كمتابعتو بشكؿ التمكث ىذا

 تراكيػز نسػبة فيػو تتعػدل حيػث ، خطػكرة كأكثرىػا التمػكث أنػكاع أشػد كىػك ،القاتػؿ التمػكث
               كارثػة كقػكع بنمكانيػة ذلػؾ حػدكث عنػد ينبػ  ممػا الخطػكرة لحػد األعمػى السػقؼ الممكثػات

 فػي الكضػع كيتطمػب ، الحيػاة إعالػة عمػى لقدرتػو االيككلػكجي النظػاـ نتيجػة افتقػاد  بيئيػة 
 مثػؿ فييػا يحػدث التػي الدكلػة فػي البيئػة بحمايػة المعنيػة األجيػزة استنفار كافػة الحالة ىذه
 كمػا ، الحػاالت ىػذه مثػؿ لمكاجيػة المقػررة الطػكارئ خطػط ، كتنفيػذ التمػكث مػف النكع ىذا

 تمػؾ مػع لمتعامػؿ البلزمػة االحترازيػة اإلجػراءات التخػاذ الػدكؿ المجػاكرة إبػبلغ أيضان  يجب
     .البيئية الككارث

     كفي المعاجـ المتخصصة في االصطبلحات البيئية يعرؼ التمكث بأنو:
''أم إفساد مباشر لمخصائص العضكية أك الحرارية أك البيكلكجية كاإلشعاعية ألم جزء 
مف البيئة مثبل بتفريغ ك إطبلؽ أك إيداع نفايات أك مكاد مف شأنيا التأثير عمى 

تسبب كضعا يككف ضارا أك يحتمؿ اإلضرار بالصحة  أك بمعنى آخراالستعماؿ المفيد 
  1 ''.ات كالطيكر  كالحشرات ، كالسمؾ كالمكارد الحية كالنباتاتالعامة أك بسبلمة الحيكان

 اللقرة الثالثة      

 .المليوم القانوني لمتموث        

لتعدد أسبابو كتشابؾ  لمتمكث،جامع مانع كدقيؽ  كضع تعريؼمف الصعكبة 
تغطي  المسالؾ، حتى قيؿ: إف قضية التمكث متاىة كبيرة القنكات، كمتنكعة أثاره كتداخميا

تقريبا كؿ مجاالت الحياة البشرية. لذلؾ كاف مف المسمـ أنو سيظؿ األمد طكيبل قبؿ 

                                                           
أنظر : رائف محمد ) لبٌت ( ، الحماٌة اإلجرائٌة للبٌئة ، رسالة ماجستٌر، كلٌة الحقوق ، جامعة المنوفٌة ، مصر   9
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كعمى الرغـ مف ذلؾ ال تخمك الكصكؿ إلى تعريؼ قانكني ، بؿ عممي دقيؽ لمتمكث ، 
 القكانيف المتعمقة بحماية البيئة عادة مف تعريؼ التمكث كمصادره كخصائصو.

مف  04المشرع التمكث في الفقرة التاسعة مف المادة ففي الجزائر مثبل عرؼ 
المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بأنو :'' كؿ تغيير  03/10القانكف رقـ 

يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أك قد يحدث كضعية مضرة  لمبيئة،مباشر أك غير مباشر 
كالماء كاألرض كالممتمكات بالصحة كسبلمة اإلنساف كالنبات كالحيكاف كاليكاء كالجك 

 الجماعية كالفردية''.

تعريفا بسيطا لمتمكث يقكؿ :''تؤدم  ستككيكلـكقد تضمنت إحدل كثائؽ مؤتمر 
النشاطات اإلنسانية بطريقة حتمية إلى إضافة مكاد أك مصادر الطاقة إلى البيئة عمى 

لطاقة إلى تعريض نحك يتزايد يكما بعد يكـ ، كحينيا تؤدم إضافة تمؾ المكاد أك تمؾ ا
صحة اإلنساف ك رفاىيتو كمكارده لمخطر أك يحتمؿ أف تؤدم إلى ذلؾ مباشرة أك بطريؽ 

 1.'' التمكثغي مباشرة فنننا نككف بصدد 

 ىك:كفي تعريؼ المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة التمكث 
التأثير المباشر أك غير ''كؿ تغيير في تككيف أك في حالة الكسط الطبيعي، يحدث تحت 

المباشر لؤلنشطة اإلنسانية، كيخؿ ببعض االستعماالت أك األنشطة التي كاف مف 
 الممكف القياـ بيا في حالتو الطبيعية''.

تغيير مباشر أك غير مباشر لمبيئة، يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أك قد يحدث كضعية  ''
يكاء كالجك كالماء كاألرض مضرة بالصحة كسبلمة اإلنساف كالنبات كالحيكاف كال

  كالممتمكات الجماعية كالفردية''.
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تشكيو النقاء تدمير أك  و : ''كعرفتو الجمعية العامة لتأميف حكادث التمكث بأن
أك الطبيعي لكائنات حية أك لجمادات بفعؿ عكامؿ خارجية ، منقكلة عف طريؽ الجك 

 1 المياه أك التربة ''.

 مباشرة أكقياـ اإلنساف ''  بأنو:كما عرفتو منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية 
أف  يمكفبطريؽ غير مباشر بنضافة مكاد أك طاقة إلى البيئة تترتب عميو آثار ضارة 

تعرض صحة اإلنساف لمخطر أك تمس بالمكاد البيكلكجية أك النظـ البيئية ك يعكؽ 
 2 .''البيئياالستخدامات المشركعة لمكسط 

بقكلو :''ىك التأثير  كيحدد قامكس المصطمحات القانكنية الفرنسي معنى التمكث
كالمياه كاليكاء كالتخمص مف النفايات ، كبقايا المكاد الصمبة كالسائمة كالغازية في األرض 

كاالستخداـ غير المنظـ لممكاد الكيميائية ، كالذم يخؿ بتكازف الحياة الطبيعية بكاسطة 
رة عمى مقاكمة النفايات تدمير بعض فصائؿ الحياة كالطيكر كالنباتات الغير قاد

 3 .''الصناعية

كعرؼ المشرع المصرم تمكث البيئة بأنو : '' أم تغيير في خكاص البيئة مما 
ت أك يؤثر آيؤدم بطريؽ مباشر أك غير مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية أك المنش

   لحياتو الطبيعية ''.عمى ممارسة اإلنساف 

كنرل تعريؼ التمكث بأنو كؿ تغيير غير مرغكب فيو يؤثر عمى الخكاص 
الفيزيائية أك الكيميائية أك البيكلكجية لمبيئة الطبيعية ، كينشأ أساسا مف النشاط البشرم  
أك فعؿ الطبيعة كالمتمثؿ في البراكيف ، كحرائؽ الغابات أك اإلخبلؿ بالتكازف البيئي سكاء 

                                                           

. 21، ص 0222أنظر: سمٌر حامد ) الجمال ( ، الحماٌة القانونٌة للبٌئة ، دار النھضة العربٌة ، القاهرة   1  
أنظر: داود عبد الرزاق ) الباز( ، األساس الدستوري لحماٌة البٌئة من التلوث ، دراسة تحلٌلٌة فً إطار المفھوم  0

. 20، ص  0222سكندرٌة القانونً للبٌئة والتلوث ، دار الفكر الجامعً ، اإل                                      
أنظر: معمر رتٌب محمد ) عبد الحافظ ( ، القانون الدولً للبٌئة وظاهرة التلوث ، دار النھضة العربٌة ، القاهرة  2
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كاف صادرا مف داخؿ البيئة الممكثة أـ كردا عمييا ، كيؤثر عمى العناصر البيئية بما فييا 
مف نبات أك حيكاف أك إنساف  كما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثؿ 

 اليكاء كالتربة كالماء.

كيبلحظ أف البيئة كانت قادرة عمى التعامؿ مع التمكث الطبيعي، إال أنيا لـ 
ستطيع التعامؿ بنفس القدر مف الكفاءة مع الزيادة المفاجئة كالكبيرة في التمكث الذم ت

 1يحدث بفعؿ البشر. 

 الثانياللرع                                       

 .أسباب تموث الال ا الجوي                              

تتمكث البيئة الجكية أك اليكاء، عندما يداخميا مركبات خارجة عف مككنات 
كانت غازية أك سائمة أك صمبة ، كما يحدث التمكث الجكم أك اليكائي عند  سكاء الطبيعة

اختبلؿ نسب الغازات المككنة لمغبلؼ الجكم ، عمى نحك يضر بالكائنات الحية أك المكاد 
يجعؿ الظركؼ البلزمة لحياة تمؾ الكائنات غير  ك يئيغير الحية المككنة لمنظاـ الب

 صالحة .

كنمقي  كالممكثات الطبيعيةالبشرية، كتتنكع ممكثات البيئة الجكية: فيناؾ الممكثات 
الضكء عمى مفردات تمؾ الممكثات ألىمية ذلؾ في صياغة القكاعد القانكنية التي تحدد 

القانكنية األخرل الخاصة بالمسؤكلية كالتعكيض كسائر القكاعد  المقاييس كالمعايير البيئية
 عف األضرار البيئية.
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 اللقرة األول       

 .األسباب البشرية       

التػػي يعانييػػا الغػػبلؼ الجػػكم كالتػػي تمثػػؿ تيديػػدا لمبيئػػة كالحيػػاة إف أىػػـ المشػػاكؿ 
عمى األرض كتتمثؿ بصكرة رئيسية في اسػتنفاذ طبقػة األكزكف مػف خػبلؿ إطػبلؽ مركبػات 
الكمكركفمكرككػػاربكف التػػي تعػػد المسػػبب الرئيسػػي السػػتنفاذ طبقػػة األكزكف ،إضػػافة إلػػى أف 

اليػػـك يمثػػؿ المشػػكمة الثانيػػة التػػي تكاجػػو تغيػػر المنػػاخ كاالحتبػػاس الحػػرارم الحاصػػؿ مشػػكمة 
الغبلؼ الجكم مػف خػبلؿ زيػادة تراكيػز الغػازات الدفيئػة فػي الغػبلؼ الجػكم مػف غػاز ثػاني 

كأىـ أسباب تمكث الغبلؼ الجكم ىي تمؾ الممكثػات التػي تنبعػث  اككسيد الكربكف كالميثاف
كنتيجػػػة لزيػػػادة مػػػف المصػػػادر الصػػػناعية بسػػػبب احتػػػراؽ الكقػػػكد مػػػف فحػػػـ أك نفػػػط أك غػػػاز 

تراكيز ىذه الغػازات فػي الغػبلؼ الجػكم فننيػا  تسػبب اإلضػرار بػو حيػث كػاف نتيجػة  ىػذه 
 كتغير المناخ كتتمثؿ ىذه الممكثات في اآلتي: األكزكفاالنبعاثات الخطيرة استنفاذ طبقة 

كمف مصادر الممكث الكحيد الذم يقـك اإلنساف بصنعو،  يعتبر الذم الكربكفأكؿ أكسيد 
مصانع الكيماكيات كصناعات  ك التمكث، محركات البنزيف أك السيارات عمكماىذا 

بحيث إذا زاد تركيزه  ساـ،كىذا الممكث  الحديد كالصمب كمعامؿ حرؽ الممكثات الغازية.
مع غيبكبة كصعكبة  الرأس،فيك يسبب آالما في ممجـ /لتر 100 في الدـ إلى نسبة

  ذلؾ .التنفس ، كقد يؤدم إلى الكفاة إذا زادت النسبة عف 

يجػػػػد ىػػػػذا الممػػػػكث مصػػػػدره الطبيعػػػػي فػػػػي تحمػػػػؿ المركبػػػػات  بحيػػػػث الكربػػػػكفثػػػػاني أكسػػػػيد 
ف زيػادة نسػػبتو فػي اليػكاء تيػػدد البيئػة ،  كيػؤدم إلػػى إصػابة الجيػاز التنفسػػي ك  العضػكية  ا 

ثػػاني أكسػػيد الكربػػكف لؤلشػػعة كالتيػػاب العػػيف كاألنػػؼ . كبػػالنظر إلػػى امتصػػاص جزيئػػات 
تحػػػت الحمػػػراء فػػػنف ذلػػػؾ يػػػؤدم إلػػػى  ارتفػػػاع درجػػػة حػػػرارة الغػػػبلؼ الجػػػكم بشػػػكؿ ممحػػػكظ  
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ممػا  ف ، كتغييػر مبلمػح الكػرة األرضػيةكاستمرار ذلػؾ يعمػؿ عمػى ذكبػاف الجميػد فػي القطبػي
 ييدد الحياة بكجو عاـ.

كأفػػراف المصػػانع كمحطػػات  ، عػػكادـ السػػياراتكمػػف مصػػادرىا  زكت(أكسػػيد النيتػػركجيف )اآل
ض الكبريػػػت كتكػػػكف األمطػػػار كفضػػػبل عػػػف تفاعػػػؿ تمػػػؾ األكاسػػػيد مػػػع حمػػػ .تكليػػػد الطاقػػػة

أكسػػػيد ذات اآلثػػػار الخطيػػػرة عمػػػى البيئػػػة البريػػػة كالبحريػػػة  فػػػنف استنشػػػاؽ ثػػػاني  الحمضػػػية
 1 النيتركجيف يتمؼ الغشاء المخاطي المبطف لمرئة ، كيتمؼ الشعيرات الدمكية بيا .

مػف الممكثػات الخطيػرة فيػي تػؤدم إلػى تعد  لكبريت )ثاني كثالث أكسيد الكبريت ( أكسيد ا
ذا زادت نسب تركي  زىا في اليكاء مع ارتفػاع الرطكبػةتككيف ما يسمى بالضباب الدخاني كا 

التنفسػػػي لئلنسػػػاف فننيػػػا تعمػػػؿ عمػػػى تآكػػػؿ المعػػػادف كمػػػكاد البنػػػاء ، كتػػػؤثر عمػػػى الجيػػػاز 
 كتقمؿ مف حس الذكؽ كالشـ كتساعد في التصمب الرئكم. كالحيكاف

كاألكزكف سػػاـ فػػي حػػد فػػي تركيػػب اليػػكاء  األكزكفيػػدخؿ  كىػػك  األكزكف كالييػػدرككاربكنات
 إلػػى حساسػػية الجيػػاز التنفسػػي فيػػك يػػؤدمخطػػر الممكثػػات لجميػػع الكائنػػات أذاتػػو كىػػك مػػف 
أمػػػػػػػا ،المخاطيػػػػػػة لمعيكفضػػػػػػبلت الصػػػػػػػدرية كالسػػػػػػعاؿ ، كحساسػػػػػػية األغشػػػػػػػية كتقمػػػػػػص الع

فػي كسػائؿ النقػؿ  كاألفػراف كفػي مصادرىا الكقكد غير كامؿ االحتراؽ  مف الييدرككربكنات
كتػػؤدم الييػػدرككربكنات إلػػى تكػػكيف الضػػباب الػػدخاني  تحمػػؿ المركبػػات العضػػكية بالبكتيريػػا

 الذم يؤثر عمى الرؤية كالصحة بكجو عاـ .

يجد مصدره في كقكد سيارات  رصاصكىك ممكث ىكائي في صكرة أبخرة ال الرصاص
 كترميد النفايات كغازات البراكيف. كفي احتراؽ الفحـ البنزيف المضاؼ إليو الرصاص

كىػػك غػػاز سػػاـ، يفػػكؽ أك أكسػػيد الكربػػكف، كينػػتج مػػف صػػناعة تكريػػر  كبريتيػػد الييػػدركجيف
 .البتركؿ كصناعة المطاط كالصناعات الجمدية.كيؤثر عمى الجياز العصبي كالتنفسي
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ىػػي مركبػػات عضػػكية صػػناعية تسػػتخدـ فػػي أجيػػزة التبريػػد  ك مركبػػات الكمكركفمكرككربػػكف
عػػف احتػػراؽ الكقػػكد  أيضػػاكتعػػرؼ باالسػػـ التجػػارم ليػػا بغػػاز الفريػػكف كتنػػتج ىػػذه المركبػػات 

المسػتخدـ فػػي محركػػات الصػػكاريخ المسػػتخدمة لػدفع مكػػكؾ الفضػػاء ، كتعػػد ىػػذه المركبػػات 
  .مف أكثر مسببات استنفاد طبقة األكزكف

تعتبر المكاد المشعة مف مصادر تمكث البيئة الجكية الشديدة  بحيث، التمكث اإلشعاعي
مخاطر ىذا النكع مف  كلقد زادت الجغرافي.كاألكسع نطاقا مف حيث انتشارىا  الخطكرة،

بعد اكتشاؼ  ممكثات البيئة الجكية، كالعناصر األخرل لمبيئة العامة مف ماء كتربة 
كتزايد  كاكتشاؼ النشاط اإلشعاعي في أمبلح اليكرانيكـ كالراديـك كغيرىا الطاقة الذرية

قامة محطات الطاقة النككية إجراء التجارب النككية مكث اإلشعاعي مصدره إما كيجد الت كا 
أك  الماءفي فعؿ الطبيعة كاألشعة الككنية كالمكاد المشعة المكجكدة في الصخكر ك 

كيجد مصدره  ،رب مف سطح األرض كالكربكف المشع الغازات المكجكدة في اليكاء بالق
 1 في فعؿ اإلنساف كالتفجيرات النككية كالمفاعبلت النككية .

اإلشعاعي في التفاقـ ، بعد كقكع انفجار المفاعبلت كقد بدأت مخاطر التمكث 
فنسا  اعات في المفاعؿ النككم في مدينةتسرب اإلشع ؿ ىذه الحكادثالنككية كأك 

انيا ، كمفاعؿ جزيرة الثبلثة أمياؿ بكالية بنسمف ـ1958أكتكبر عاـ  10اليكجكسبلفية في 
كاحتراؽ الكحدة الرابعة مف المفاعؿ النككم في  ـ1979مارس  28األمريكية في 

كنذكر الحريؽ الذم شب  ـ1986أبريؿ عاـ  26تشرنكبيؿ بمدينة كييؼ السكفيتية  في 
نكفمبر  10في المفاعؿ النككم بمنطقة نيككالؼ جنكب أككرانيا باالتحاد السكفيتي في 

 ـ.1988
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يؤدم إلى أمراض الدـ كال تخفى أضرار التمكث بالمكاد المشعة . فالتعرض ليا 
عتاـ العيف ، كتمكث المحاصيؿ الزراعية كىبلؾ  كاألكراـ الخبيثة في الرئة كالجمد كا 

فساد التربة كصبلحيتيا  الحيكانات،  لمزراعة.كا 

أف إال  اإلنسافإذا كاف التمكث الضكضائي قد كجد منذ خمؽ ،التمكث الضكضائي
كسائؿ النقؿ مف سيارات كطائرات أسرع خطكرتو بدأت تتزايد مع النمك الصناعي كتطكر 

مف الصكت كالتكسع في استخداـ األدكات المنزلية الكيربائية عمى مختمؼ أنكاعيا كآالت 
كيقكؿ البعض إنو " ليس ىناؾ أدنى شؾ في  الطباعة كأجيزة التكييؼ، كأجيزة اإلعبلـ

كات التي تصدر أف الضكضاء تمكث بيئتنا بالقدر نفسو الذم يمكثيا بو الدخاف ".فاألص
مف الكسائؿ السابقة تنتقؿ عبر اليكاء عمى شكؿ مكجات كذبذبات ميكانيكية كتحدث 
ضكضاء كضجيجا يؤدم إلى آثار خطيرة كلقد اىتمت المنظمات الدكلية بنصدار 

 1 القرارات كالتكجييات الخاصة بالرقابة عمى مصادر ىذا التمكث كالسيطرة عمييا .

رت في نطاؽ الجماعة األكركبية، كتكجيو عاـ مف ذلؾ التكجييات التي صد
ـ المتعمؽ بالتقريب بيف القكانيف في الدكؿ األعضاء بخصكص المستكل الصكتي 1970

ـ بشأف تحديد مستكل االنبعاث الصكتي لمطائرات 1980المسمكح بو، كتكجيو عاـ 
 الصكت.األسرع مف 

                        ة نيللقرة الثاا  

     .الطبيعية األسباب                            

 بفعػػؿ الجكيػػة،يمكػػف أف يحػػدث االخػػتبلؿ فػػي التػػكازف القػػائـ بػػيف مككنػػات البيئػػة 
 زيادة نسب بعض المكاد الطبيعية، كأىـ تمؾ المكاد:
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الرماؿ كالغبار كجزيئات المعادف كالفحـ  الجسيمات ىي ذرات الجسيمات أك الجزيئات:
كتجد ىذه الممكثات مصادرىا في عمميات ىدـ  كالضباب.كالدخاف كالمطاط كاألبخرة 

كمصانع اإلسمنت كاألسمدة  كاألحجاركمناجـ استخراج المعادف  الرياحكحركة  التربة،
فننيا تظؿ عالقة كمالـ يتـ ترسيب ىذه العكالؽ كالجسيمات  األحجار.الفكسفاتية ككسارات 

ىذه الممكثات ال تخفى ، فيي تحجب أشعة الشمس  أضرارعميو فنف ك  .بالغبلؼ الجكم
كصكليا إلى األرض  مما يحـر الكائنات الحية مف نبات  كتعيدىا إلى الفضاء ، دكف

كحيكاف مف الحصكؿ عمى األشعة فكؽ بنفسجية البلزمة لعمميات البناء الضكئي في 
 نقصيا عند اإلنساف إلى الكساح كالتشكىات العظيمة. النبات  كالتي يؤدم

في اليكاء حسب الكثافة السكانية كىذا النكع مف الممكثات يزداد  البكتيريا كالجراثيـ:
كالظركؼ البيئية كالصحية المختمفة ، كيدخؿ تحت ىذه الطائفة مف الممكثات ، حبكب 

كسكاء ىذا النكع مف ممكثات البيئة أك  المقاح  كثاني أكسيد الكربكف المحمؿ ببخار الماء
عمى  ـ البيئي لميكاء أك لمغبلؼ الجكمغيره فكميا تعمؿ عمى اختبلؿ التكازف في النظا

كتحكؿ  النباتية كالحيكانية نحك ييدد بالخطر الصحة اإلنسانية كالكائنات الحية األخرل
 1.تفادة المشركعة مف البيئة الجكيةدكف االس

 الثاني المبحث      

 .المبادئ وااللتزامات الدولية لحماية الال ا الجوي من التموث       
 صكرةىناؾ مبادئ عامة تحكـ العبلقات بيف الدكؿ فيما يتعمؽ بحماية البيئة ب

كقد استقرت ىذه المبادئ في إطار القانكف الدكلي ة خاص بصكرةكالغبلؼ الجكم  ةعام
مبادئ دكلية ظيرت ك ككنيا تسيـ في حماية كتطكير البيئة ، كمنيا مبادئ دكلية عامة ، 

ىناؾ عدد مف االلتزامات العامة التي تفرض كما أف حديثا اتفقت عمييا غالبية الدكؿ 
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كصفو مشترؾ عالمي  بؿ حماية الغبلؼ الجكم مف التمكث عمى جميع الدكؿ في مجا
بأف تساىـ في العمؿ عمى منع اإلضرار بو ككف آثار تمؾ األضرار تصيب الجميع ما 

 دامكا يعيشكا عمى ظير ىذا الكككب .

 المطمب األول      

 .لحماية الال ا الجوي من التموث والحديثة العامة المبادئ الدولية    

المشاكؿ المتعمقة بالبيئة كالتي أثيرت لقد حاكؿ الفقو أف يجد سبيبل لمخركج بتمؾ 
كذلؾ عف طريؽ المجكء كاالستناد إلى القكاعد العامة لمقانكف  كمشاكؿ قانكنية بيف الدكؿ

الدكلي كقد حاكؿ االستناد إلى محاكر قانكنية رئيسية لمكاجية تمؾ المبادئ ك مف أىـ 
المبادئ العامة التي استقرت في نطاؽ القانكف الدكلي كالمتعمقة بحماية كتطكير البيئة 

 اإلضرار باآلخريف استعماؿ مالؾ دكف ،مف إعبلف استكيكلـ 21:مبدأكالغبلؼ الجكم 
   .مبدأ حسف الجكار

 اللرع األول         

 .المبادئ الدولية العامة         

 أماـ تزايد األخطار البيئية كتفاقميا كضعت مجمكعة مف المبادئ الدكلية إلرشاد

إلى حفظ البيئة البشرية كتنميتيا ، ككذلؾ بحث السبؿ لتشجيع الحككمات شعكب العالـ 
مف أىـ المبادئ العامة التي استقرت في كالمنظمات الدكلية لحماية البيئة كتحسينيا  ك 

مف  21المبدأ  نطاؽ القانكف الدكلي كالمتعمقة بحماية كتطكير البيئة كالغبلؼ الجكم
 .مبدأ حسف الجكار اإلضرار باآلخريف، فاستعماؿ مالؾ دك  إعبلف استكيكلـ،
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 اللقرة األول         

 .من إع ن استكيولم 32المبدأ       

لمدكؿ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة كمبادئ القانكف الدكلي   " ينص ىذا المبدأ عمى
الحؽ السيادم في استغبلؿ مصادرىا كفقا لسياستيا البيئية ، كعمييا مسؤكلية التأكد مف 
أف األنشطة التي تمارس تحت كاليتيا أك رقابتيا ال تسبب ضررا لمبيئة في دكؿ أخرل أك 

  ."الكطنية في مناطؽ خارج حدكد الكالية 

 كيؤكد غالبية الشراح إف ىذا المبدأ ىك انعكاس لمقانكف الدكلي العرفي الذم
 عنصريف ىما: كيتضمف ىذا المبدأ ككرفك.كمضيؽ قضيتي مصير تريؿ  تضمف

الطبيعية  كدعكة الدكؿ لتطكير  العنصر األكؿ يؤكد الحؽ السيادم لمدكؿ عمى مصادرىا
كاجب الدكؿ في ضماف األنشطة التي يؤكد فيك الثاني أما سياستيا لحماية البيئة 

 .أك تمؾ التي تحت رقابتيا أك كاليتيا أف ال تسبب ضررا لبيئة الدكؿ األخرل تضطمع بيا

كيترتب عمى ىذه العناصر أف تمتـز الدكؿ بأال تأتي أعماال مضرة بالبيئة ، ليس 
ارج حدكد فقط تجاه الدكؿ كاألقاليـ األخرل ، بؿ حتى في مكاجية المناطؽ التي تقع خ

الكالية الكطنية ألية دكلة مثؿ أعالي البحار كالفضاء الخارجي ، أم المشتركات العالمية 
 1.كمف ضمنيا الغبلؼ الجكم

 اللقرة الثانية        

 استعمال مالك دون اإلضرار باآلخرين       

لقد ظير ىذا المبدأ الذم يرجع في أصمو إلى القانكف الركماني في صكرة 
الحؽ عمى نحك ال يؤدم إلى إلحاؽ ضرر بالغير أك حسب التعبير استعماؿ استعماؿ 

                                                           
1 David (Hunter) James( Salzman)and Durwoed (Zaelke) , International Environmental     
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، ثـ استقر في غالبية النظـ القانكنية الرئيسية في العالـ كمبدأ مالؾ دكف اإلضرار بالغير
 مف المبادئ القانكنية المستقرة كالمعترؼ بيا .

لمثاؿ مف كجد ذلؾ المبدأ أيضا في بعض التشريعات الداخمية منيا عمى سبيؿ ا
الحؽ لمجرد اإلضرار  استعماؿال يجكز '':القانكف المدني األلماني التي تنص عمى أنو 

 .221المادة '' بالغير

استعماؿ  منع أنو كقد كاف الفقيو بكليتس أكؿ مف نادل بيذه النظرية، حيث
كؽ عف التعسؼ في الحقكؽ بصكرة تضر باآلخريف كأطمؽ اصطبلح تجاكز الحق

ف حريات األفراد لتككف أكأكد أف الحريات المعترؼ بيا لمدكؿ شأنيا شاستعماؿ الحؽ 
ممارستيا مشركعة يجب أف تتكافؽ مع ىدفيا االجتماعي كتبعا لذلؾ ال يكجد سبب مف 

 1.ناحية المبدأ يحكؿ دكف امتداد نظرية التعسؼ إلى العبلقات الدكلية

العكس مف ذلؾ فننيا أقرت كأصبحت ضركرة في ىذا المجاؿ لنفس األسباب  ىبؿ عم
 التي كممت ليا النجاح في القانكف الداخمي.

كمف الفقياء الذيف تبنك الدفاع عف ىذه النظرية أيضا الفقيو الفرنسي كيس حيث 
بدأ قاؿ أف تحريـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ يمثؿ أحد مبادئ القانكف الدكلي العاـ كىك م

عاـ بكؿ ما تعنيو ىذه الكممة مف معنى ألنو نابع مف بنياف النظاـ القانكني الدكلي ذاتو 
كليس مستمدا مف نظاـ قانكني آخر فتحريـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ يمثؿ أحد 
المبادئ األساسية العامة ليس فقط بسبب أصمو كلكف أيضا بسبب كظيفتو فمضمكنو ال 

كىك يعمك عمى جميع القكاعد القانكنية المحددة في عاما إال أف يككف مضمكنا يمكف 
 القانكف الدكلي التي ترسـ اختصاصات الدكؿ كالحككمات في ىذا المجاؿ أك ذاؾ.
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أف مبدأ تحريـ التعسؼ قي استعماؿ الحؽ ىك أحد المبادئ  كيس كىكذا يرل
كجكد في عمؽ م ذاتو كىكنكف الدكلي الذم ينبع مف تككف النظاـ القانكني العامة لمقا

 بنياف ىذا النظاـ القانكني، بؿ كفي كؿ نظاـ قانكني.

محمد حافظ غانـ الذم  كمف الفقياء العرب المؤيديف لمنظرية األستاذ الدكتكر
أف المبدأ الذم يمنع التعسؼ في استعماؿ الحؽ كيجعمو أمرا غير مشركع يعتبر  يقرر

األمـ المتحدة كصكرة التعسؼ في استعماؿ الحؽ  لدل امف مبادئ القانكف المعترؼ بي
ىك أف يستخدـ صاحب الحؽ سمطة مف السمطات المخكلة لو بكاسطة القانكف بطريقة 

 1.ينتج عنيا ضرر لمغير

ذلؾ محكمة العدؿ الدكلية في حكميا الصادر بشأف قضية مضيؽ  كأكدت
ليس مف حؽ أية دكلة أف ' 'بيف بريطانيا كألبانيا السابؽ الذكر كالذم جاء فيو ككرفك 

 2''.تستخدـ إقميميا بالشكؿ الذم يضر بمصالح الدكؿ األخرل

كيجب عمى الدكؿ كفقا ليذا المبدأ أف ال تستخدـ في إقميميا أم نشاط مف شأنو 
كعمييا كذلؾ أف ال تسمح بتنفيذ  ليا،أف يمحؽ الضرر بالدكؿ األخرل السيما المجاكرة 

 أم نشاط عمى إقميميا يسبب تمؾ األضرار. 

كمف جية فقد جرل الفقو عمى االستثناء عمى عدـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ 
لمكاجية بعض المشاكؿ المتعمقة بالبيئة كبصفة خاصة تمكث مياه األنيار أك اليكاء في 

لؾ لمقكؿ بترتيب مسؤكلية الدكلة التي عمى الحدكد بيف دكلتيف كذالمناطؽ الكاقعة 
تستعمؿ حقيا في إدارة أكجو النشاط االقتصادم فكؽ إقميميا عمى نحك يمكف أف ينجـ 

                                                           
 .029محسف ) أفكيريف (، المرجع السابؽ،ص: أنظر 1
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   . 1، ص  9442األمـ المتحدة ، نيكيكرؾ              

   



 
      

40 
 

التي يمكف أف  عنو إلحاؽ الضرر بالبيئة في الدكؿ المجاكرة في تمؾ األقكاؿ التي يمكف
ة التحكيـ في تعتبر فييا مثؿ تمؾ الدكلة متعسفة في استعماؿ حقيا كقد استندت محكم

التي  قضية مصير تريؿ إلى مبدأ التعسؼ في استعماؿ الحؽ كأحد المبادئ القانكنية
قرارىا بنلزاـ كندا بتعكيض الكاليات المتحدة عف األضرار التي لحقت بالبيئة عمييا أسس 

  فييا نتيجة األدخنة المنبعثة عف المسبؾ.

 اللقرة الثالثة      

 .مبدأ حسن الجوار        

جاء في ديباجة ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة ، بأف تتعيد شعكب األمـ المتحدة 
كالتي نصت عمى مايمي :''أف نأخذ أنفسنا  بأف تعيش معا في سبلـ كحسف جكار

الميثاؽ  مف 42، كما أف المادة  بالتسامح كأف نعيش معا في سبلـ كفي حسف الجكار''
  1 قرة في القانكف الدكلي.مف المبادئ المست أكدت ىذا المبدأ ، كىك

كيرتبط ارتباطا كثيقا  المتمدينة،كىك بدكره مف المبادئ العامة لمقانكف في األمـ 
إف مبدأ حسف الجكار يفترض مراعاة الدكؿ لدل ممارستيا ، بالحماية الدكلية لمبيئة

 الختصاصاتيا عدـ إلحاؽ أضرار جسيمة بنقميـ الدكؿ األخرل.

لقد تردد ىذا المبدأ في قضية مسبؾ تريؿ، السابؽ اإلشارة إليو، حيث تـ التأكيد 
عمى أنو ال يجكز كال يحؽ ألم دكلة أف تستخدـ إقميميا ، أك تسمح باستخدامو عمى 

متمكات أك األشخاص القاطنيف فييا  دكلة أخرل ، أك بالم بنقميـ ارايسبب أضر النحك الذم 
في اإلشارة إلى ىذا المبدأ . فنذا كانت  1992لذا لـ يترددكا كاضعك إعبلف ريك لعاـ

الدكؿ طبقا ليذا المبدأ الثاني مف اإلعبلف تممؾ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة كمبادئ 
 فننيا القانكف الدكلي ، الحؽ السيادم في استغبلؿ مكاردىا كفقا لسياستيا البيئية اإلنمائية
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اف أف ال تسبب النشاطات التي تدخؿ في نطاؽ كاليتيا أك سيطرتيا مسؤكلة عف ضم
 .قعة خارج حدكد كاليتيا اإلقميميةأضرارا لبيئة دكلة أخرل أك لمناطؽ كا

دراكا ألىمية مبدأ حسف الجكار، كضركرة العمؿ عمى اعتماده في إطار  كا 
المبدأ المذككر اتفاقية  تبنت الدكلية،البيئة، مف خبلؿ االتفاقيات المبادئ الدكلية لحماية 

فكفقا  .1997قانكف استخداـ المجارم المائية الدكلية في األغراض غير المبلحية لعاـ 
تتخذ دكؿ المجرل  ''أف:يجب  لنص الفقرة األكلى مف المادة السابعة مف ىذه االتفاقية

دكف  المائي عند االنتفاع بمجرل مائي داخؿ أراضييا ،كؿ التدابير المناسبة لمحيمكلة
  التسبب في ضرر ذم شأف لدكؿ المجرل المائي األخرل''.

كبخصكص تطبيؽ قكاعد مبدأ حسف الجكار في نطاؽ حماية الغبلؼ الجكم مف 
التمكث ، فأنو يجب عمى الدكؿ االلتزاـ بعدـ القياـ بأم عمؿ مف شأنو اإلضرار بأقاليـ 

لتزامات التي يتضمنيا كأىـ اال ،األعماؿعمى الرغـ مف مشركعية تمؾ  األخرل الدكؿ
 :مبدأ حسف الجكار ىي

دكؿ  عمى الدكؿ االمتنػاع عػف القيػاـ بػأم عمػؿ عمػى إقميميػا ينػتج عنػو ضػررا بمصػالح -
 .أخرل

 عمى الدكلة اتخاذ االحتياطات البلزمة لمنع الخاضعيف ليا مف القياـ بأية أعماؿ يمكف -
 .أف تمتد آثارىا إلى أقاليـ الدكؿ المجاكرة

ال يقتصر أثره عمى تمؾ  اليكاء الذم يككف مصدره دكلة ما تمكثكحيث أف 
الدكلة بؿ يمتد إلى الدكؿ المجاكرة ذات الحدكد المشتركة معيا أك قد يصؿ إلى مسافات 

يفرضيا  االلتزامات التيفمف ىنا يمكف القكؿ بضركرة تطبيؽ  المصدر،بعيدة جدا عف 
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طبيعتو ال يعرؼ مبدأ حسف الجكار في مجاؿ حماية الغبلؼ الجكم ، ككف اليكاء بحكـ 
 1 معنى لمحدكد الدكلية .

كىي إحدل المشاكؿ التي يكاجييا الغبلؼ  الحمضيةكمثاؿ عمى ذلؾ : إف اإلمطار 
الجكم  قد سببت أضرارا بالغة الخطكرة في شماؿ أكربا كأمريكا الشمالية . إذ أف 

إلى المعالجات التي قامت بيا الدكؿ الصناعية في جنكب أكربا أدت إلى انتقاؿ األبخرة 
ال بشكؿ خاص كالتي  االسكندينافيةفي الدكؿ  الحمضيةشماليا مسببة ىطكؿ األمطار 

 يربطيا بالدكلة المصدر أم اتصاؿ مادم.

الغازات الدفيئة  ف نشاطات الدكؿ الصناعية تعتبر أىـ مصادر زيادة تراكيزنكذلؾ ف
مثؿ ثاني اككسيد الكربكف الذم ىك احد المسببات الرئيسة لتغير المناخ العالمي كالذم لو 
أخطار بيئية عالية عمى البيئة بصكرة عامة كال فرؽ بيف مف يساىـ بيذه االنبعاثات 

ذاتو فيما  ، فالجميع يشممو خطر التمكث ، كىذا األمربياالخطيرة كبيف مف ال يساىـ 
 .األكزكفتعمؽ باستنفاذ طبقة ي

كىناؾ قضية أخرل عرضت عمى محكمة العدؿ الدكلية ىي قضية التجارب 
التي أثيرت أماـ المحكمة بكاسطة كؿ مف  1973 النككية الفرنسية في المحيط اليادم

كقد أكدت الدكلتاف عمى أف  1953مايك  9كذلؾ مف  استراليا كنيكزلندا ضد فرنسا
شرىا فرنسا في عمؽ اليكاء فكؽ المحيط اليادم أدت إلى االتجارب النككية التي تب

كلكف در حكـ مف المحكمة مكضكع الدعكل كلـ يص ، تعرضيا ألضرار كمخاطر كبيرة
أمرا إلى فرنسا بأف تكؼ عف مباشرة التجارب  1973يكنيو 22المحكمة أصدرت في 

 كذلؾ حتى يصدر مف المحكمة في مكضكع الدعكل  تحت نظاـ اإلجراء التحفظيالنككية 
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الدكلي  كيعتبره قاعدة مف قكاعد القانكف جكارال كىكذا فنف القضاء الدكلي يؤكد مبدأ حسف
 1العاـ .

كخبلصة القكؿ ، إف مفيـك الجكار في نطاؽ حماية الغبلؼ الجكم ىك ليس 
جكارا ماديا فقط ، كاف االلتزامات التي يقررىا مبدأ حسف الجكار يجب أف تطبؽ عمى 
جميع الدكؿ كال أىمية في ىذا المقاـ إلى االتصاؿ المادم لمحدكد ، ككف اليكاء بطبيعتو 

محدكد الدكلية ، كيمكف القكؿ بأف جميع الدكؿ يمكف ال يعرؼ معنى لسيادة الدكلة كال ل
أخرل دكف رقيب أف تكصؼ بأنيا متجاكرة ما دامت كتمة اليكاء تعبر مف دكلة إلى 

 يستطيع منعيا مف المركر.

 اللرع الثاني     

 . المبادئ الدولية الحديثة        

بكصفو أحد المشتركات العالمية التي يقتضي التعاكف  إف أىمية الغبلؼ الجكم
كؿ لضماف استمرار الحياة عمى األرض الجاد مف قبؿ المجتمع الدكلي لحمايتو ، كذلؾ 

ذلؾ يحتـ عمى الدكؿ أف تساىـ في حماية الغبلؼ الجكم مف المشاكؿ التي يتعرض ليا  
كلية الحديثة التي مف شأنيا الدكؿ ببعض المبادئ الد كأحد سبؿ ىذا التعاكف ىك التزاـ

التمكث إلى الحدكد الخطيرة ، حيث لك تفاقمت آثار الحد أك كقؼ تمكث الغبلؼ الجكم
 .فننو يصعب حينيا معالجة األمر حتى لك اشترؾ الجميع في تمؾ المعالجة

 ىناؾ بعض مف المبادئ الحديثة التي تسيـ في حماية الغبلؼ الجكم مف التمكثك 
 :نذكر منيا مايمي 
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 األول اللقرة     

 .مبدأ المموث يدفع    

لـ يكف مف الممكف التغافؿ عف حقائؽ مممكسة كمؤثرة في مجاؿ البيئة. مف ىذه 
إضافة إلى حقيقة أنو في حاالت ،الحقائؽ تزايد األضرار التي تصيب البيئة نتيجة التمكث

 التمكث إثر مباشرة نشاطات مشركعة .ينتج كثيرة 

. فتمؾ الناتجة عمى سبيؿ المثاؿ  الناتجة عف التمكث شاممة بؿ مدمرةفاألضرار 
فأم مصدر  فييا.عف استخداـ الطاقة النككية تتعدل في الغالب حدكد الدكلة التي تقع 

مشع سكاء كاف غازات أك أدخنة أك فضبلت يمكف أف ينتقؿ آالؼ الكيمك مترات ممكثا 
إف المكاد الذرية المستخدمة في الصناعة  كما ،في طريقو جميع المناطؽ التي يعبرىا 
كالمخمفات ر بيا عند نقميا مف مكاف إلى آخر كغيرىا يمكف أف تمكث المناطؽ التي تم

الذرية التي يتـ إغراقيا في قاع المحيطات كالبحار تنقميا التيارات البحرية إلى أماكف 
و لمسافات بعيدة كما إف تحركات األسماؾ تساعد عمى نشر ىذا التمكث كنقم ،بعيدة

صابة مف يستخدميا في غذائو . كال يقتصر األمر عمى حجـ األضرار بؿ يتعداه إلى  كا 
صعكبة التعامؿ مع المتسبب في التمكث كفقا لمقكاعد القانكنية السارية فيذه القكاعد ال 

 ترتب المسؤكلية إال لدل ممارسة نشاطات غير مشركعة .

ادم ىي التي كضعت ىذا المبدأ كمبدأ إف منظمة التنمية كالتعاكف االقتص
ك حثت الدكؿ عمى إتباعو كتطبيقو كطريقة فعالة لتكزيع نفقات منع  1972عاـاقتصادم 

جراءات السيطرة المقدمة مف قبؿ السمطات العامة في الدكؿ األعضاء في  التمكث كا 
 المنظمة.

 كغنى عف البياف إف النشاطات الناتجة عف استخدامات التقدـ العممي
جراء التجارب  مشركعكالتكنكلكجي مشركعة فاستخداـ الطاقة النككية لؤلغراض السممية  كا 
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مشركع ، كعبكر السفف المحممة بالنفط  1963فيما لـ تحظره اتفاقية مكسكك لعاـ  النككية
، فيذه األنشطة ىي نتائج التقدـ العممي  ىك اآلخر ال يمكف ألحد أف ينكر مشركعيتو

ف كاف ينتج عنيا ىذه األضرار.   1كالتكنكلكجي يسعى اإلنساف الستغبلليا ، كا 

إف القانكف الدكلي لحماية البيئة لـ يتخمؼ عف التعامؿ مع الحقائؽ السابقة 
             الدافع '' فبمقتضى ىذا المبدأ يتحمؿ الممكث الممكث ىك '' باألخذ بمبدأ 

التكاليؼ المتعمقة بنجراءات منع كمكافحة التمكث التي تقررىا  )أم مف يحدث التمكث(
السمطات العامة لكي تظؿ البيئة في حالة مقبكلة . كمعنى ذلؾ إف تكمفة ىذه اإلجراءات 

 يجب أف تنعكس عمى تكمفة السمع أك الخدمات التي ىي مصدر التمكث .

تحمؿ عبء التكاليؼ البلزمة لمنع الضرر البيئي يعد مظيرا كاضحا  فمبدأ
بؿ  أضرارفيك ليس تعكيضا عف ، كمكاجيتولسعي القانكف الدكلي لمبيئة نحك منع التمكث 

إلزاـ لمقائـ بالتمكث باتخاذ البلـز لبلمتثاؿ لقكاعد البيئة بتحمؿ النفقات الكاجبة األداء في 
 الشأف.ىذا 

تطبيؽ مبدأ الممكث ىك الدافع فننو تتبقى حقيقة تتمثؿ في كمع تعدد كسائؿ 
 صعكبة تحديد مف ىك الممكث ؟

إف الممكث ىك كؿ مف ألحؽ ضررا لمبيئة بشكؿ مباشر أك غير مباشر أك أسيـ 
 الضرر.في خمؽ ظركؼ تفضي إلى ىذا 

منو  16الذم ينص المبدأ  1992 كلقد تأكد المبدأ المذككر في إعبلف ريك لعاـ
ى أنو : '' ينبغي أف تسعى السمطات الكطنية إلى تشجيع استيعاب التكاليؼ البيئية عم

داخميا كاستخداـ األدكات االقتصادية ، آخذة في الحسباف النيج القاضي بأف يككف 
مع إيبلء المراعاة ،المسؤكؿ عف التمكث ىك الذم يتحمؿ مف حيث المبدأ ، تكمفة التمكث 
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كلكف يبقى مبدأ  ''.كف اإلخبلؿ بالتجارة كاالستثمار الدكلييفالكاجبة لمصالح العاـ ، كد
فمعؿ في قكاعد المسؤكلية الدكلية ما قد  .الممكث ىك الدافع مبدأ مبادئ القانكف الكضعي

 1 يساعد عمى الكصكؿ إلى معالجة متكاممة لؤلضرار الناتجة عف التمكث.

 اللقرة الثانية    

 .مبدأ التنمية المستدامة      

التنمية المستدامة ىي التي تعنى بتحقيؽ أجياؿ الحاضر دكف األضرار  إف
 بحاجات كقدرات أجياؿ المستقبؿ.

تنمية المتعمقة بالتنمية البشرية حيث كتعتمد تقارير برنامج األمـ المتحدة لم
 أك كاالستدامة ،تستعمؿ في ترجمتيا إلى المغة العربية تعبير التنمية المستدامة 

كالبلحقة لمتكاصمة كميا تعني بتكاصؿ التنمية كالخير العاـ لؤلجياؿ الحالية االستمرارية ا
 كاالمتداد الزمني عبر المكاف بحيث تيـ البشرية كاممة.

يعد مبدأ التنمية المستدامة مف أحدث مبادئ القانكف الدكلي لمبيئة ، كأكثرىا تأثيرا  
لجيكد الدكلية في مجاؿ الحماية فمبدأ التنمية المستدامة يعد المحكر الذم تدكر حكلو ا

الدكلية لمبيئة إذ أف مف الثابت إف العناصر كمككنات البيئة مف ىكاء كماء كمكارد 
كثركات طبيعية ، كتبايف أنماطيا ، مف أىـ معايير قياس التفاكت في التقدـ االقتصادم 

دىكر البيئة . بؿ يمكف القكؿ : إف المستكل االقتصادم لمدكلة قد يككف كراء ت،بيف الدكؿ 
يؤكد التحميؿ السابؽ ما جاء بمقررات مؤتمر األمـ المتحدة األكؿ حكؿ البيئة اإلنسانية 

مف إف مشكبلت البيئة في الدكؿ الصناعية ترجع عمكما إلى  1972في استكيكلـ عاـ 
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يكمف سببيا  أما بالنسبة لمدكؿ النامية فنف مشكبلت البيئة ،التصنيع كالتنمية االقتصادية 
كىكذا فنف المستكل االقتصادم لمدكلة قد يككف كراء تدىكر البيئة عمى في التخمؼ ذاتو، 

 المستكييف الداخمي كالدكلي.

إف المعطيات السابقة كانت ماثمة في إطار األمـ المتحدة، لذا تـ تبلحؽ 
 1الخطكات في إطار األمـ المتحدة مف أجؿ الربط بيف التنمية كالبيئة.

، إذا كاف قد أشار بشكؿ جزئي إلى  1972كىكذا فنف إعبلف استكيكلـ لعاـ  
يعد بحؽ البداية الحقيقية لتبني ذلؾ كتأكيده  فمع  1992لعاـ الرابط فنف إعبلف ريك ىذا 

اإلقرار بأنو '' يجب إعماؿ الحؽ في التنمية عمى نحك يكفؿ الكفاء بشكؿ منصؼ 
ؤلجياؿ الحالية كالمقبمة '' )المبدأ الثالث( كجاء المبدأ ل ، كالبيئيةباالحتياجات اإلنمائية

'' مف أجؿ تحقيؽ تنمية مستدامة  يجب أف تككف الرابع مف اإلعبلف المذككر ليقر بأنو: 
 2حماية البيئة جزءا ال يتجزأ مف عممية التنمية ، كال يمكف النظر فييا بمعزؿ عنيا ''. 

إف مبدأ التنمية المستدامة يعد تبنيا لمنيج متكامؿ يحتكم عمى عنصريف 
كالسعي إلحداث نكع مف  البيئةكحماية  التنمية،التكفيؽ بيف مقتضيات   أساسيف : 
 األجياؿ.العدالة بيف 

تمؼ الدكؿ كفقا أىميتو في مكاجيتو الىتمامات مخ تكمف مبدأ التنمية المستدامةف
بعد  البيئة،دكؿ الصناعية )المتقدمة ( ينصب اىتماميا عمى مستقبؿ فاللمستكاىا التنمكم 

لذا  التنمية.أما الدكؿ النامية بالمقابؿ فيقتصر اىتماميا عمى السعي نحك  لمتنميةإنجازىا 
مف الدكؿ بالنص عمى كؿ مف التنمية كالبيئة كعنصريف  ففالمبدأ يكفؽ بيف ىذيف النكعي

المستدامة نفسو . ؼ األمر عمى النص عمى مبدأ التنمية كلـ يق الشأف.متكامميف في ىذا 
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بؿ تـ النص عمى كسائؿ تحقيؽ ىذا المبدأ مف خبلؿ ما كرد في إعبلف ريك عمى النحك 
 التالي : 

عمى الرغـ مف تحمؿ جميع الدكؿ المسؤكلية في العمؿ عمى بمكغ التنمية المستدامة   -
السعي بالنظر إلى الضغكط التي تمقييا فنف الدكؿ المتقدمة تسمـ بالمسؤكلية في ىذا 

لى التكنكلكجيات كالمكارد المالية التي تستأثر  معاتيا عمى كاىؿ البيئة العالميةمجت كا 
 بيا )المبدأ السابع(.

كجكب قياـ الدكؿ بالعمؿ عمى الحد مف أنماط اإلنتاج كاالستيبلؾ غير المستدامة  -
زالتيا ، كتشجيع السياسات الديمقراطية المبل  ئمة )المبدأ الثامف(.كا 

تعزيز بناء القدرة الذاتية عمى التنمية المستدامة بتحسيف التفاىـ العممي عف طريؽ  -
التكنكلكجيات كتكييفيا كنشرىا مية كالتكنكلكجية ، بتعزيز تطكير تبادؿ المعارؼ العم

 )المبدأ التاسع(. اإلبتكارية كنقميا بما في ذلؾ التكنكلكجيات الجديدة ك

اـ نظاـ اقتصادم دكلي داعـ كمنفتح يؤدم إلى النمك االقتصادم كالتنمية تشجيع قي -
المستدامة في جميع الدكؿ ، كتحسيف معالجة تدىكر البيئة حيث ال ينبغي أال تككف 
تدابير السياسة التجارية المكجية ألغراض بيئية كسيمة لتمييز تعسفي أك قيد مقنع 

اإلجراءات التي تتخذ مف جانب كاحد عمى التجارة الدكلية . كما ينبغي تبلفي 
لمعالجة التحديات البيئية خارج نطاؽ كالية الدكلة المستكردة   كأف تككف التدابير 
البيئية التي تعالج مشاكؿ بيئية عبر الحدكد أك عمى نطاؽ العالـ مستندة قدر 

 المستطاع إؿ تكافؽ دكلي في اآلراء)المبدأ الثاني عشر(.

 المجتمعات.( ككؿ 02( كالشباب )المبدأ 02المرأة )المبدأ مشاركة كؿ القطاعات ك -

 1 (.02تعاكف الدكؿ كالشعكب )المبدأ  -
 

                                                           
 .021،022، 022مصطفى )سبلمة حسيف ( كمدكس )فبلح الرشيدم( ، مرجع سابؽ،ص ص ص : أنظر 1
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 اللقرة الثالثة    

 .مبدأ المنع      

 يقاؿ أف منع الشيء قبؿ أف يقع أفضؿ مف تركو يقع كمف ثـ التعامؿ معو 
يعني أف أفضؿ الطرؽ إف مبدأ المنع  ك"العبلجالكقاية خير مف "كىناؾ قاعدة عامة تقكؿ 

معالجة التمكث الذم يحصؿ فيما لك  في حماية البيئة ىك منع اإلضرار بيا بدال مف
ف منع الضرر يككف أقؿ تكمفة مف إصبلحو إذا ما   حدث.حدثت تمؾ األضرار، كا 

زالة الغابات كالتصحر كالتنكع  كلعؿ االحترار العالمي كاستنفاذ طبقة األكزكف كا 
البيكلكجي كغيرىا مف العكامؿ أمكر تساىـ في تدىكر البيئة العالمية كلقد أصبح التصدم 

بتا مف يكتسي طابعا ممحا كيشكؿ شاغبل ثاليذه التحديات الناشئة عف ىذه المشاكؿ 
استكيكلـ  المعني بالبيئة البشرية المعقكد في األمـ المتحدةشكاغؿ البشرية كيعد مؤتمر 

          المعقكد فياألمـ المتحدة المعني بالبيئة كالتنمية كمؤتمر  1972حزيراف في 
لتحديد مف أىـ الجيكد التي بذليا المجتمع الدكلي  1992ريك دم جانيرك في حزيراف 

براـ  السياسات كالبرامج كاالستراتيجيات لتفادم الضرر عبر الكطني الذم يمحؽ بالبيئة كا 
عبلنات لممتابعة  المعاىدات لتنفيذىا كقد أكلى المؤتمراف معا كما تبلىما مف اجتماعات كا 

 1.أكلكية قصكل لمفيكـ المنع في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة 

لمبيئة  ستككيكلـلقد تطكر ىذا المبدأ عمى المستكل الدكلي حيث تضمنو إعبلف 
إف تفريغ المكاد السامة أك أية  ''في المبدأ السادس منو فنص عمى  1972البشرية لعاـ 

طبلؽ الحرارة ، في مثؿ الكميات أك التراكيز التي تتجاكز قابمية البيئة لدفع  مكاد أخرل كا 
الضرر عنيا ، يجب أف تكقؼ لضماف أف األضرار الخطرة التي ال يمكف ردىا ال 

 مى البيئة''.تفرض ع
                                                           

  9443دة أنظر: حولٌة لجنة القانون الدولً، المجلد الثانً ، الجزء األول ، وثائق الدورة الخمسٌن ، األمم المتح 9

.   004ص             
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ضرار ببيئة الدكؿ األخرل أك بالمجاالت الكاقعة خارج حدكد إف االلتزاـ بعدـ اإل
ىذا الضرر  لمنع جيكدىامدكؿ يحثيا عمى بذؿ قصارل تكجيو كاضح لالكالية الكطنية 

ما ال يعيد تعكيض في حالة حدكث الضرر كثيرا العابر لمحدكد كيفضؿ المنع ألف ال
 الحالة السائدة قبؿ كقكع الكاقعة أك الحادث أم الكضع القائـ سابقا. 

كلذلؾ أصاب فريؽ الخبراء المعني بالقانكف البيئي كالتابع لمجنة العالمية المعينة 
التي أكصى بيا  10ا أكد عمى مسألة المنع كىكذا تنص المادةمبالبيئة كالتنمية عند

' دكنما اإلخبلؿ بالمبادئ المنصكص عمييما في المادتيف الفريؽ العامؿ عمى مايمي:'
تمنع الدكؿ أك تضع حدا ألم تدخؿ بيئي عابر لمحدكد أك ضرر جسيـ ناتج  ، 12ك11

عنو يتسبب في ضرر كبير '' كما يجدر اإلشارة إلى أف مبدأ المنع الراسخ قد كرس في 
مف إعبلف  21المبدأ تريؿ كأعيد تأكيده ال في  حكـ ىيئة التحكيـ في قضية مصير

بر ( المؤرخ في ديسم27-)د2990استكيكلـ فحسب بؿ حتى في قرار الجمعية العامة 
1972 . 

لقد تـ كصؼ ىذا المبدأ مف قبؿ بعض العمماء بأنو مف القكاعد الذىبية في 
مف معالجة  القانكف الدكلي البيئي، عمى اعتبار أف ىناؾ استحالة في غالب األحياف

 ة، كلك أمكف معالجتيا فسكؼ تككف مكمفة جدا.األضرار البيئي

إف ىذا المبدأ يفرض عمى الدكؿ أف تبذؿ العناية كذلؾ مف خبلؿ تبنييا 
صبلح الضرر كمعاقبة  إجراءات مناسبة تمنع اإلضرار بحقكؽ الدكؿ األخرل ، كا 

يمكف القكؿ بأف ىذا المبدأ  ،إقميميا كأخيراكىك االلتزاـ المتعمؽ بكالية الدكلة عمى  المسبب
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لو دكر ميـ في معالجة التمكث مف خبلؿ منع حدكثو ابتداء أك التقميؿ مف ضرره إلى 
 1ممكف. ابعد حد 

 المطمب الثاني       

 .االلتزامات الدولية العامة لحماية الال ا الجوي من التموث     

ىناؾ عدد مف االلتزامات العامة التي تفرض عمى جميع الدكؿ في مجاؿ حماية 
في العمؿ عمى منع  بأف تساىـ عالمي،بكصفو مشترؾ  التمكث،الغبلؼ الجكم مف 

 اإلضرار بو ككف تمؾ األضرار تصيب الجميع مادامكا يعيشكا عمى ظير ىذا الكككب
 كأىـ ىذه االلتزامات :

 اللرع األول        

 .االستخدامات السممية لمال ا الجوي             

ىناؾ مشتركات عالمية ال تخص دكلة أك دكؿ بعينيا كال تخضع لسيادتيا كىذه 
القطبية  القارة،المشتركات التي أكدت عمييا االتفاقيات الدكلية ىي ) أعالي البحار

مف اتفاقية  87فمبدأ حرية أعالي البحار قد اقر في المادة  (الفضاء الخارجيالجنكبية، 
أعالي البحار  ، كيترتب عمى ىذا المبدأ أنو يجب استخداـ 1982قانكف البحار لعاـ 

 استخداما سمميا.

قد أقرت في  1959كما أف اتفاقية القارة القطبية الجنكبية ) انتراكتا ( لعاـ 
ديباجتيا كفي المادة األكلى منيا عمى االستخداـ السممي لمقارة ، كأكدت بأف االستخداـ 
السممي يعني منع أية إجراءات ذات طبيعة عسكرية . كأقرت كذلؾ اتفاقية المبادئ التي 

                                                           
                9443رة الخمسيف، األمـ المتحدة حكلية لجنة القانكف الدكلي، المجمد الثاني، الجزء األكؿ، كثائؽ الدك أنظر:  1

          .  002ص             
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تحكـ أنشطة الدكؿ في استكشاؼ كاستخداـ الفضاء الخارجي كالتي تتضمف القمر 
داـ السممي خباالستكفي المادة الرابعة منيا  1967اكية األخرل عاـ كاألجراـ السم

 لمفضاء الخارجي.

إذف ىناؾ التزاما دكليا عمى عاتؽ الدكؿ بأال تستخدـ المشتركات العالمية بغير 
ف نفحد ىذه المشتركات العالمية أتبر االستخدامات السممية ، كبما أف الغبلؼ الجكم يع

عميو كأف تتحاشى  دكؿ أف تحـر أم استخداـ غير سممييقتضي بأف عمى ال األمر
كاف كعدـ قذؼ الممكثات في اليكاء كاستخداـ الكقكد  اإلفراط في تمكيث البيئة بأم شكؿ

مف خبلؿ حرؽ النفايات أك النشاط  ناعة أك في كسائؿ النقؿ البرم أكفي الص
 1 اإلشعاعي.

 بحسب سرعة الرياحف تمكث اليكاء يختمؼ مف مكاف ألخر نكبشكؿ عاـ ف
 كالظركؼ الجكية كحجـ الممكثات كنكعيا.

كقد أبرمت بعض االتفاقيات التي تيدؼ إلى استخداـ الغبلؼ الجكم استخداما 
 :سمميا كااللتزاـ بعدـ إتياف األنشطة المسببة بتمكيثو كمف ىذه االتفاقيات

 اللقرة األول       

         الجو وفي اللضاء الخارجي وتحت الماءالتجارب النووية في اتلاقية موسكو لحظر 
 .2:74ملعا

تسبب أخطار كبيرة عمى البيئة كالغبلؼ جارب النككية التي تجرييا الدكؿ إف الت
مف مكاف  الجكم ، ككف ىذه التجارب تحدث إشعاعات ذرية تصؿ إلى الدكؿ القريبة

الجك كينقميا اليكاء  كاف ىناؾ كميات أخرل مف ىذه اإلشعاعات تبقى عالقة في التفجير
 إلى مسافات بعيدة جدا عف مكاف التفجير .

                                                           

.024عصام ) العطٌة ( ، مرجع سبق ذكره ، ص   أنظر:  1  
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كقد أكدت األبحاث العممية بشأف ىذه التجارب تمؾ المخاطر كاألضرار التي 
تنجـ عنيا ، السيما األبحاث التي أجريت بعد الحرب العالمية الثانية ، كأثبتت األبحاث 

النشطارية المشعة ال يمكف حصر بأف اإلشعاعات كالغبار الذرم المككف مف المكاد ا
بالكائنات الحية مف اإلضرار الذرم قدرة يستطيع مف خبلليا الغبار  آثارىا حيػث أف ليػذا

 تصؿ إلى أجياؿ مقبمة أخرل أيضا. الناحيتيف الحيكية كالكراثية كلفترات قد

الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي السابؽ كالمممكة كلقد تكصمت كؿ مف 
مف ذه االتفاقية ككاف اليدؼ الرئيسي عقد ىفي مكسكك إلى  1963تمكز 26فيالمتحدة 

كراء عقدىا كما أعمنو أطرافيا في الديباجة ىك نزع السبلح نزعا تاما كشامبل ، كمف جية 
 1 .ط الذم يعيش فيو اإلنسافء كالمحيأخرل ابدكا رغبتيـ في كضع حد لتمكث األجكا

كيتبيف مف ذلؾ، إلى أف الغاية األساسية مف عقد االتفاقية كانت نزع األسمحة 
الغبلؼ  كليس ليا عبلقة مباشرة بحماية البيئة، كىذا يعني بأنيا تدعك إلى استخداـ

 الجكم استخداما سمميا يضمف عدـ اإلضرار بو.

 اللقرة الثانية       

      لألغراض  لحظر استخدام تقنيات التاليير في البيئة 7711لعام اتلاقية جنيا 
 العسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى.

عقدت ىذه االتفاقية عمى اثر استخداـ الكاليات المتحدة األمريكية الغبلؼ 
بنحداث  1972-1967فقد قامت الكاليات المتحدة في حرب فيتناـ  كسبلحالجكم 

                                                           
 .49العبيدم( ، مرجع سبؽ ذكره ،ص )ميدم صالح أنظر :   1
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الشديدة في مناطؽ  بلؼ الجكم مما أدل إلى ىطكؿ األمطارتغييرات في عناصر الغ
 1 كاسعة مف الفيتناـ.

كقاـ حينيا االتحاد السكفيتي السابؽ بتقديـ مشركع اتفاقية إلى األمـ المتحدة 
أغراض عدائية  يقضي بتحريـ استخداـ كسائؿ التأثير بالبيئة لؤلغراض العسكرية أك أية
المتحدة األمريكية  أخرل  ككافؽ عمى ىذه االتفاقية عدد كبير مف الدكؿ بضمنيا الكاليات

كيبلحظ بأف ىذه االتفاقية تحظر استخداـ أساليب التغيير  .ك االتحاد السكفياتي السابؽ
في البيئة لؤلغراض العسكرية، أم لـ تحظر استخدامو لؤلغراض السممية حتى لك ترتب 

 2يئة ، فضبل عف أنيا لـ تبيف ماىية األغراض السممية.أضرار لمبعمى ذلؾ 

 الثاني اللرع        

 .التعاون الدولي في حماية الال ا الجوي من التموث        
تتطمب حالة االشتراؾ الدكلي تعاكنا بيف جميع الدكؿ المعنية، حيث ييميا أمر 

أم أعماؿ  ككذلؾ منع ،بوذلؾ المشترؾ كلذا عمييا المحافظة عمية كعدـ اإلضرار 
 .كنشاطات بشرية مف شأنيا التأثير السمبي فيو

كقد أصاب التمكث كؿ عناصر البيئة المحيطة باإلنساف مف ماء كىكاء كغذاء 
كتربة  كزادت الضجة المؤرقة كاإلشعاعات المؤذية فالماء في البحار كاألنيار أصبح 

اء النفط كالمعادف الثقيمة ، بؿ كبالم بالكيماكيات كالفضبلت كبقايا  ممكث في حدكد كبيرة 
اختمت فيو نسب الغازات المككنة لو  كاليكاء في أغمب المناطؽ المأىكلة المستعمؿ نفسو

لصالح الضار منيا بفعؿ آالت االحتراؽ الداخمي في المصانع كالسيارات مع تقمص 
اكيات كغيرىا المساحات الخضراء ، كالغذاء كصؿ إليو التمكث عف طريؽ المبيدات كالكيم

                                                           
            ٌعرف هذا النوع من األسلحة )األسلحة الجٌوفزٌائٌة ( وٌقصد بھا مجموعة من وسائل التأثٌر فً بٌئة الغالف   1

 الجوي لألغراض العسكرٌة ، وأطلق على استخدامھا )الحرب الجٌوفزٌائٌة (.   
 .42(، مرجع سابؽ ، ص ) العبيدمميدمصالح أنظر :   2
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مف اإلضافات الضارة ، كالتربة أصابيا التمكث بسبب بقايا المبيدات كاألسمدة الكيماكية 
كالمخمفات الغريبة كاألمبلح الزائدة كصار التمكث الصكتي مف لكاـز العصر بعد زيادة 
الضكضاء كاألصكات المستنكرة بمصادرىا الحديثة المختمفة ، كظير التمكث اإلشعاعي 

 . استخداـ الذرةنتيجة 

كقد برزت مشكمة التمكث كتعاظـ خطرىا مع تقدـ الصناعة كاستخداـ اآلالت 
الحديثة كأسمحة الحرب المدمرة عمى نطاؽ كاسع ، فأصابت الغبلؼ الجكم الذم يعد 
الدرع الكاقي لمكرة األرضية ، ككانت الدكؿ الصناعية الكبرل سباقة إلى اكتشاؼ ىذه 

كما كانت سباقة في إحداث  حث عف الحمكؿ المناسبة لمعالجتياالمشكمة كمخاطرىا كالب
 1التمكث ك اإلخبلؿ بالتكازف البيئي . 

كمع التزايد المستمر في عدد سكاف العالـ تتفاقـ مشكمة تمكث البيئة كالغبلؼ 
 مف ككارث الجكم كتتضخـ مخاطرىا كيتحتـ البحث عف حمكؿ جذرية لحماية البشرية

مبلحظتو ىك أف ىذا التمكث أدل إلى حدكث انقبلب خطير في كأكؿ ما يمكف  محققة
ؼ مف الشتاء أك الخريؼ أك النظاـ الككني ، حيث اختمطت الفصكؿ فبل يعرؼ الصي

كذلؾ بسبب التزايد المستمر لغاز ثاني أكسيد الكربكف ، كىك السبب أيضان في  الربيع
مف  مكؿ كثيركاصؼ كحتحريؾ الكتؿ اليكائية المحيطة بالكرة األرضية كىبكب الع

الطبيعية ، كيطكؿ األمطار حكؿ الكرة األرضية كحدكث الفيضانات كانحسار رث الككا
 2 الكرة األرضية عف أماكف أخرل فيصيبيا الجفاؼ. حزاـ األمطار حكؿ

كيمكف تشبيو بعض المدف الصناعية الكبرل مثؿ طككيك كنيكيكرؾ كلندف 
ثائرة ، حيث يقذؼ سكاف تمؾ المدف كآالتيـ كباريس كالقاىرة ... الخ بالبراكيف ال

كمصانعيـ كمركباتيـ بمئات اآلالؼ مف األطناف مف الغازات السامة كاألتربة كعكادـ 
                                                           

أنظر: زٌرق )عبد العزٌز(،دور منظمة األمم المتحدة فً حماٌة البٌئة من التلوث، كلٌة الحقوق،جامعة منتوري  9

.   91،ص 0292 -0290قسنطٌنة ،                     
.43أنظر: محمد أمٌن )عامر( ومصطفى محمود)سلٌمان(، مرجع سابق، ص  0   
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السيارات كالمصانع إلى اليكاء الجكم ، كتككف ىذه الغازات كاألتربة غبللة أك سحابة 
اء فكؽ القارات زرقاء المكف تغطي تمؾ المدف ، كتزحؼ ىذه السحب السكد رمادية أك

 1.لتمكث مناطؽ أخرل بفعؿ تيارات اليكاء

كالغبلؼ الجكم بكصفو مشتركا عالميا ، يقتضي مف جميع الدكؿ صغيرىا 
 دكف استثناء. ككبيرىا أف تتضافر لحمايتو الف اإلضرار التي تحصؿ لو تصيب الجميع

الفقرة الثالثة عمى  –إف ميثاؽ األمـ المتحدة رغـ تأكيده في المادة األكلى 
التعاكف الدكلي في حؿ جميع المسائؿ ذات الطبيعة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

جميا  أكاإلنسانية  إال انو لـ يذكر البيئة ضمف ىذه المسائؿ التي يجب التعاكف مف 
لبيئة لـ ينظـ بشكؿ كاضح إال بعد عقد مؤتمر كالسبب في ذلؾ ىك أف مكضكع ا

كالتي أصبحت لمبيئة عمى إثره مكانة عالمية تحظى  1972عاـ لمبيئة البشرية  ستككيكلـ
   2المتحدة ذاتيا. باىتماـ الجميع السيما األمـ

 1972لمبيئة البشرية لعاـ  ستككيكلـكقد أكد المبدأ الرابع كالعشريف مف إعبلف 
 عمى مبدأ التعاكف في نطاؽ حماية البيئة، حيث نص المبدأ عمى:

المسائؿ الدكلية المتعمقة بكقاية البيئة كتحسينيا يجب أف تبحث بركح التعاكف بيف  ''
جميع الدكؿ صغيرىا ككبيرىا عمى قدـ المساكاة . إف التعاكف عف طريؽ اتفاقيات ثنائية 

غنى عنيا لمحد بطريقة فعالة أك منع إصابة أك متعددة األطراؼ أك بطرؽ مناسبة ال 
كذلؾ في إطار البيئة بالضرر الناتج عف النشاطات التي تمارس في كافة المجاالت 

 3''. حماية سيادة كمصالح جميع الدكؿ

                                                           
أنظر: محمد إبراهٌم )حسن(، البٌئة والتلوث، دراسة تحلٌلٌة ألنواع البٌئات ومظاهر التلوث، جامعة اإلسكندرٌة  9

. 02، ص 9442مركز اإلسكندرٌة للكتاب، اإلسكندرٌة                                            
التلوث، دار النھضة العربٌة للطبع والنشر والتوزٌع أنظر: نبٌل أحمد )حلمً (، الحماٌة القانونٌة الدولٌة للبٌئة من  0

.     09، ص 9449القاهرة                        
.  90أنظر: ماجد راغب ) الحلو (، مرجع سابق، ص  2   
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في المبدأ  1992 كقد نص مؤتمر ريك دم جانيرك حكؿ البيئة كالتنمية لعاـ
إف الدكؿ كالشعكب  ''السابع كالعشريف منو عمى التعاكف في نطاؽ البيئة ، فنص عمى 

يجب أف تتعاكف بحسف نية كبركح المشاركة في تنفيذ المبادئ المكجكدة في اإلعبلف 
 التنمية المستدامة''. كفضبل عف ذلؾ تطكير القانكف الدكلي في نطاؽ

 كاليات المتحدة ككندا بشأف نكعية اليكاء بيف البمديفكأكدت االتفاقية الثانية بيف ال

عمى أف تمكث اليكاء العابر لمحدكد يمكف أف يختزؿ كيخفض بفعالية مف خبلؿ التعاكف 
 1.الممكثات انبعاثعمى  كالتطابؽ في األعماؿ المتخذة مف قبؿ البمديف لمسيطرة

،كذلػػػؾ 1990كقػػػد كرسػػػت الممارسػػػة أيضػػػا ىػػػذا المبػػػدأ مػػػف خػػػبلؿ اجتمػػػاع لنػػػدف 
عندما أصرت الدكؿ النامية خاصة الصيف كالينػد عمػى أف تتحمػؿ الػدكؿ المصػنعة عػبء 
تحػػكؿ الػػدكؿ الناميػػة إلػػى األسػػاليب البديمػػة التػػي تحمػػي طبقػػة األكزكف كتقػػرر ىػػذا المبػػدأ 
ألكؿ مرة فػتـ إنشػاء صػندكؽ خػاص متعػدد األطػراؼ لػؤلكزكف تػديره الػدكؿ المصػنعة التػي 

كالناميػػة التػػي تنفػػؽ األمػػكاؿ فييػػا مناصػفة، كبيػػذا يكػػكف العػػالـ قػػد طبػػؽ فعػػبل تػدفع األمػػكاؿ 
كألكؿ مرة مبدأ المشاركة الجماعية فػي الحفػاظ عمػى البيئػة إزاء المشػاكؿ الكككبيػة الجديػدة 

 التي أصبح ىناؾ تسميـ بأف مكاجيتيا مسؤكلية جميع الدكؿ دكف استثناء.

 

 

 

 

 
                                                           

أنظر: محمود منٌر ) حجاب ( التلوث وحماٌة البٌئة، قضاٌا البٌئة من المنظور اإلسالمً، دار الفجر للنشر      9     

.994، ص 9444توزٌع وال                          
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 .اللصل األول ممخص                             

الغبلؼ الجكم ىك أحد المشتركات العالمية تكصمنا إلى أف ككخبلصة لما سبؽ 
كيعرؼ بأنو كتمة مف الغازات التي تحيط بالكرة األرضية ، كيقع خارج حدكد الكالية 
اإلقميمية الكطنية ألية دكلة كال يمكف ألم مف الدكؿ أف تدعي ممكيتو أك فرض السيادة 

كصفة  ألغراضيا السممية المشركعة استخدامو نو يمكف لجميع الدكؿأعميو ، إال 
االشتراؾ العالمي لمغبلؼ الجكم تفرض عمى جميع الدكؿ اإلسياـ بحمايتو مف التمكث 

ككف لمغبلؼ الجكم ناعية المؤثرة سمبا عمى فاعميتو الذم يصيبو نتيجة نشاطاتيا الص
بب التغيرات العالمية كيعمؿ كذلؾ كظائؼ ميمة جدا  منيا امتصاص الغازات التي تس

 .عمى تكازف درجات الحرارة في األرض 

ف ذلؾ معناه نكطالما كاف الغبلؼ الجكم مشاعا بيف المجتمع العالمي بأجمعو ، ف
األخطار التي يتعرض ليا كما إف عمى الجميع أف يتعاكف عمى حمايتو كاالىتماـ بو ككف 

ذا كاف ثمة قصكر في  يع دكف استثناءعنيا مف آثار سمبية سكؼ تصيب الجم ينتج كا 
ف ذلؾ ال يعفي الدكؿ نف بعض الدكؿ في إدراؾ تمؾ المخاطر الكقت الحاضر لدل

األخرل السيما المتقدمة منيا في نشر التكعية كالتثقيؼ بمفيكـ حماية البيئة كالغبلؼ 
الكرة الجكم مف التمكث ، كبالككارث كالمردكدات السمبية التي مف الممكف أف تصيب 

األرضية مف جراء تمكث الغبلؼ الجكم كمساعدة الدكؿ النامية مف خبلؿ تمكينيا مف 
اإلسياـ مع بقية الدكؿ في حماية الغبلؼ الجكم مف األخطار كمعالجة ما قد أصابو مف 

كأماـ تزايد ، الضارة األخرل أضرار نتيجة لمتمكث الصناعي فضبل عف نشاطات البشر
كتفاقميا كضعت مجمكعة مف المبادئ كااللتزامات الدكلية في مجاؿ األخطار البيئية 

لئلسياـ عمى منع اإلضرار بو ك إلرشاد شعكب العالـ  حماية الغبلؼ الجكم مف التمكث
 .إلى حفظ البيئة البشرية كتنميتيا ككف تمؾ األضرار تصيب الجميع دكف استثناء
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الفصل الثانً      

       الدكلي في حماية الغبلؼ الجكم دكر القانكف

بعض صكر التمكثمف   
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 اللصل الثاني    

 .صور التموث دور القانون الدولي في حماية الال ا الجوي من بعض 

تصنؼ مشاكؿ تمكث الغبلؼ الجكم إلى ثبلثة أصناؼ رئيسية كىي تمكث 
خطيرة مف مصنع محمي كىك ما يحصؿ في مكقع محدكد في بمد معيف كانبعاث غازات 

كالصنؼ الثاني إقميمي كىك الذم يحدث بيف الدكؿ في إقميـ معيف كاألمطار  ما
الحمضية كيتطمب معالجات أصعب جراء خبلؼ الدكؿ عمى السبب كالنتيجة أما الثالث 

كحتى اآلف يكجد ثبلث فيك التمكث اإلستراتيجي كالذم يحدث عمى نطاؽ العالـ بأكممو 
التمكث الجكم اإلستراتيجي  كىك تآكؿ طبقة األكزكف أم إضعاؼ  حاالت ليذا النكع كىي

سطح األرض كحجز كظيفة الغبلؼ الجكم في التحكـ كالسيطرة عمى مركر األشعة إلى 
لممخاطر  أصبحت طبقة األكزكف قضية عالمية كلقد بالمركر الضار منيا كالسماح لممفيد

عمى سطح األرض مف إنساف  كتنذر بيا مختمؼ الكائنات الحية التي تنطكم عمييا
كلكف أماـ طمكحات اإلنساف التي تصؿ إلى حد الدمار جعؿ مف ىذه  ،كنبات كحيكاف

لذلؾ عقدت العديد  المكاد الكيميائية مادة تساعد عمى إتبلؼ بؿ كتدمير طبقة األكزكف
 .لتفادم ىذه المخاطر )المبحث األكؿ( االتفاقياتمف 

الحرارم كىي عبارة عف إضعاؼ كظيفة  االحتباسمشكمة  أما الصنؼ الثاني
  الحرارم الحديث عف مشكمة االحتباس كالغبلؼ الجكم في تنظيـ درجة حرارة األرض 

كثير بحيث أصبحت ىذه المشكمة  ةبمختمؼ أركانيا العممية كالفنية كالسياسية كاالقتصادي
ية حديث الساعة بيف األكساط العممية بعد أف طرحت بقكة عمى الساحة السياس

كاالقتصادية العالمية كأصبحت محؿ نقاش العديد مف الدكؿ الكبرل ألف الجميع أدرؾ 
ك المختصكف البحث عف  العمماءلذلؾ يحاكؿ  ،مدل خطكرتيا عمى الكائف الحي كالبيئة

 الحيكممخرج يخمص الشعكب مف أضرار ىذه الظاىرة التي تيدد األرض ك محيطيا 
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الكبير مف االتفاقيات كالبركتكككالت حكؿ الحد مف زيادة عمى أساس ذلؾ تـ إبراـ العدد 
ا بعد يكـ التمكث ك أ  )المبحث الثاني(.ضراره المتزايدة يكمن

 المبحث األول     

 .استنلاذ طبقة األوزون    

اىتـ المجتمع الدكلي بالمشاكؿ التي تتعرض ليا طبقة األكزكف، ككنيا تعد 
فكؽ البنفسجية القادمة مف الشمس فبل تسمح الدرع الكاقي لؤلرض مف خطر األشعة 

كنتيجة ألىمية طبقة األكزكف مف حيث إنيا تيـ الدكؿ ،بمركرىا إال بالقدر المطمكب
ف المخاطر التي تتعرض إلييا ىذه الطبقة ستشمؿ الجميع ، فقد عقدت ا  جميعا ك 

 تنفاذىا.االتفاقيات اليادفة إلى حماية ىذه الطبقة مف خطر التمكث الذم يؤدم إلى اس

 المطمب األول      

 .استنلاذ طبقة األوزون ومخاطرىا عم  الال ا الجوي 

طبقة األكزكف يأتي مف الضرر البيئي الذم أصاب  ذف عالمية مشكمة استنفاإ
الغبلؼ الجكم الذم ال يستطيع احد أف يدعي ممكيتو أك حيازتو ، كما ال يستطيع احد 
في الكقت ذاتو أف يتنكر ألىمية ىذا الغبلؼ الجكم ككف الضرر الذم يصيبو ال يستثني 

الجميع فيو دكف  حد عمى كجو األرض ، فيك مف المشتركات العالمية التي يشترؾأ
حيث  استثناء ، فالضرر الذم يصيبو يكجب عمى الجميع المساىمة الجادة في معالجتو

كمما قؿ تركيز األكزكف في الغبلؼ الجكم كمما زاد نفاذ األشعة فكؽ البنفسجية إلى 
 1 األرض كىذا يسبب أخطارا كبيرة عمى البيئة كاإلنساف معا.

    

 
                                                           
1 -Ruzié (David), Droit International Public, 15°Edition, Dalloz, Paris, 2000,p321. 
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 اللرع األول       

 .طبقة االوزون تآكل                        

األكزكف ىك غاز أزرؽ باىت ذك رائحة كاخزة نسبيا يتككف مف ثبلث ذرات 
أككسجيف كينتج مف عمميات التحمؿ الجزيئي لغاز األكسجيف حيث يشكؿ طبقة 

كيمك متر كىك ما  30-20الستراتكسفير في الغبلؼ الجكم ، عمى ارتفاع يتراكح مابيف 
 بطبقة األكزكف .  يسمى

، كيتراكح سمكيا كطبقة األكزكف تحيط بالغبلؼ الجكم في طبقات الجك العميا 
، كتقـك طبقة األكزكف بدكر المرشح الطبيعي كالدرع الكاقي الذم كيمك متر 8-2مف 

يحيط باألرض ليحمييا مف الجزء الضار مف األشعة فكؽ البنفسجية ، حيث تمتص أكثر 
ذه األشعة التي تنبعث مف الشمس قبؿ أف تصؿ إلى سطح األرض بالمائة مف ى 99مف 

كالتي تحمؿ أضرارا جسيمة بصحة اإلنساف كالحيكاف ، كما تؤثر عمى نمك النباتات كتقمؿ 
مف إنتاج المحاصيؿ الزراعية  ، كتؤثر في نظـ البيئة العالمية عامة ، كيرل العمماء أنو 

ب األرض حيث تمعب دكرا ميما في تنظيـ بدكف طبقة األكزكف فنف الحياة تفارؽ ككك
 1المناخ.

 اللقرة األول        

 .أسباب تآكل طبقة األوزون        

لـ يكف الخطر الذم ييدد طبقة األكزكف معركفا ككاضحا لمعالـ حتى عاـ 
كبصكرة كبيرة إلى  حيث أثبتت األبحاث العممية أف تآكؿ طبقة األكزكف يعزم 1974

طبقة  الستنفاذت المسببة الكيميائية المستحدثة كزيادة استخداـ الغازااستخداـ المكاد 

                                                           
 .23، ص0222سمير )حامد الجماؿ(، الحماية القانكنية لمبيئة، دار النيضة العربية، القاىرة  : أنظر 1

 



 
      

63 
 

 المدنية ، كاستخداـ مركبات  "الكمكرك فمكر ككربكنات " كأىميا : تطكر الحياة األكزكف
كقد استعممت ىذه المركبات منذ  ،كتتككف مف ثبلث ذرات : الكربكف كالكمكر كالفمكر

 1الثبلجات كأجيزة تكييؼ اليكاء.أكاخر العشرينات كمبردات في صناعة 

ا كقد انقضى زىاء عقد كأكثر قبؿ أف يتكفر الدليؿ العممي عمى حدكث ىذ
في طبقات الجك العميا نتيجة لزيادة تركيز عنصرم الكمكر كالبرـك في الجك االختبلؿ 

الناتج عف تفكؾ مركبات الكمكر كفمكرك كربكنات كاليالكنات حيث ثبت حدكث انخفاض 
 ي األكزكف ، شكؿ ما يسمى " ثقب األكزكف".شديد ف

كاكتشؼ اإلنساف أف عددا مف المكاد كالمركبات الكيميائية التي استخدميا في 
كافة أنشطتو المختمفة في القرف العشريف ، باإلضافة إلى مجمكعة ممارسات الحياة 

استخداـ أدت إلى نضكب طبقة األكزكف ، فبعد خمسيف عاما مف  االستيبلكية اليكمية
الغازات  ظير الدليؿ القاطع عمى عبلقة ىذه 1982كتحديدا في عاـ  ات "طائفة "الفريكن

ة لطبقة األكزكف خاممة مف الناحية ذكأف جميع المكاد المستنفطبقة األكزكف  ذباستنفا
الكيميائية كشديدة الثبات في الغبلؼ الجكم كال تذكب في مياه المحيطات  كلكنيا تحتكم 

مف الكمكر تنفصؿ بتأثير األشعة فكؽ البنفسجية في طبقة الستراتكسفير كتقـك  عادة ذرات
 2بتدمير جزيئات األكزكف مف خبلؿ تفاعبلت تسمسمية.

 اللرع الثاني       

 .مخاطر استنلاذ طبقة األوزون      

 بصكرة كبيرة في التغيرات فية الناتجة عف تآكؿ طبقة األكزك تتمثؿ األضرار البيئ        

                                                           
1 -Benabdeli (Kheloufi), Protection de l’environnement. Quelques bases fondamentales,                       
                  appliquées et réglementaires. Présentation d’une expérience réussie.           
                  Ouvrage expertise par le conseil scientifique de l’institut des sciences de la   
                  nature de l’université de Djilali Liabes de Sidi Bel –Abess, 1998, p84. 

 . 24سمير )حامد الجماؿ( ، المرجع السابؽ ، ص  أنظر: 2
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 كالتصحرالمناخية الحادثة لكككب األرض كمنيا : التغيرات الفجائية في الطقس كالمناخ 
حداث  كحرائؽ الغابات ، كاالرتفاع في مستكل سطح البحر لشكاط  عديدة في العالـ  كا 

  1خمؿ في التكازف البيئي.

حدكث سرطاف الجمد كيزداد  فتتمثؿ فيفبالنسبة لئلنساف  الصحيةأما األضرار 
كمما تعرض اإلنساف ألشعة الشمس فترة أطكؿ كذلؾ لزيادة األشعة فكؽ البنفسجية 
الكاصمة إلى األرض ، كما تتأثر الخبليا كالمادة الكراثية بسبب األشعة فكؽ البنفسجية 

ضعاؼ نظاـ ك سرطانية  حيث تؤدم إلى مكت الخبليا الحية أك تتحكؿ إلى خبليا ا 
ة الدفاعية لؤلمراض المعدية كاألكراـ كيسيؿ اإلصابالمناعة عند اإلنساف فتقؿ القدرة 

كما إف زيادة األشعة فكؽ البنفسجية تؤدم إلى تمؼ ،  باألمراض البكتيرية كالفيركسية
 2 الحمض النككم مما يزيد مف تشكىات األجنة كارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض الكراثية.

تتأثر باألشعة فكؽ  ياالدراسات أن بينت فمقد أما بالنسبة لمحيكانات كالنباتات
تناقص اإلنتاجية لممحاصيؿ  البنفسجية كتترؾ آثار سمبية في نمكىا ، حيث تؤدم إلى
نكع مف النباتات المختمفة  200الزراعية األساسية حيث دلت التجارب التي أجريت عمى 

ئي انخفاض اإلنتاج الغذا ك % منيا حساسة ألشعة الشمس فكؽ البنفسجية 70ك أف 
ا ينعكس ذىبسبب األشعة فكؽ البنفسجية إذ تؤثر في عممية التمثيؿ الضكئي ، ك  لمبحار

التأثير في نمك الطحالب كالنباتات البحرية التي تعد  ككذلؾلبحرية اعمى الحيكانات 
أساسية في السمسمة الغذائية كىذا يؤثر سمبيا في الغذاء العالمي ، إذ تعد البحار مصدرا 

 3 مف البركتيف الحيكاني الذم يستيمكو سكاف العالـ. 30ألكثر مف 

   

                                                           

.39: نفس المرجع ، ص أنظر  1  
2
 Ruzié (David(, op.cit, p202. 

أنظر: صالح محمود )وهبً( وابتسام )دروٌش العجً( ، التربٌة البٌئة وآفاقھا المستقبلٌة ، المطبعة العلمٌة ، دمشق  2
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 المطمب الثاني      

 .طبقة األوزونالجيود الدولية لمواجية استنلاذ     

التقنية كالعكاقب الكخيمة ألزالتيا قد تـ  ساسية ىذه الطبقة لفعاليات البشرإف ح
الكشؼ عنيا في السنكات القميمة الماضية كمف خبلؿ أبحاث أجريت عمى تفاعبلت 

حد مف قبؿ عمى الرغـ مف أنيا تجرم عمى ارتفاع أكثر مف أكيميائية لـ يفطف إلييا 
األرض. كلحسف الحظ جاءت ىذه المعارؼ الجديدة في الكقت عشريف ميبل فكؽ سطح 

البلزمة لصيانة طبقة  ت اليكاء العميا كالتخاذ الخطكاتالمناسب لتطكير فيـ أعمؽ لطبقا
األكزكف مف خراب غير مقصكد. كلذلؾ تضافرت الجيكد الدكلية بيدؼ تدارؾ ىذا 

عمى العالـ بأسره، كقد  الخطر الكبير، حيث أصبحت حماية طبقة األكزكف أمرا كاجبا
 كذلؾ كمايمي: مكنتلاير تكجت ىذه الجيكد الدكلية بتكقيع اتفاقية فيينا كبركتكككؿ

 اللرع األول       

 .اتلاقية فيينا الخاصة بحماية طبقة األوزون       

أسمفنا البياف عند بحثنا التحديد القانكني كالفني لبيئة الغبلؼ الجكم أف الطبقة 
الثانية مف طبقات الغبلؼ الجكم ، ىي طبقة الستراتكسفير، كتحتكم عمى أكثر أنكاع 
الغازات أىمية في الحفاظ عمى الحياة فكؽ سطح األرض ، كىك غاز األكزكف الذم يكجد 

كنظرا ألىمية ة كعشريف كيمكمترا مف سطح األرض عمى مسافة مف عشريف إلى خمس
فنف ىذه الطبقة تسمى غالبا بطبقة األكزكف  كالتي أشرنا إلييا فيما قبؿ ىذا الغاز

 أكاألكزكنسفير.

كتدىكر حالتيا  اطر التي تتعرض ليا طبقة األكزكفكبالنظر مف ناحية إلى المخ
الماء   نفثو مف أكاسيد النيتركجيف كبخاركما تسرع مف الصكت كتآكميا بفعؿ الطائرات األ

فضبل عف الزيادة المفرطة في استخداـ مركبات الفمكرككربكف ك كذلؾ التفجيرات النككية  
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األكزكف مف زيادة نسبة األشعة فكؽ  أخطار تآكؿ طبقة ىكبالنظر مف ناحية أخرل إل
لحاؽ أضرار بميغة باإلنساف  البنفسجية ك  ك الحيكاف كالنباتكصكليا إلى سطح األرض كا 

حداث تغييرات خطيرة في عكامؿ المناخ مف درجة حرارة ككمية أمطار كرياح كغيرىاك   ا 
مف أجؿ  إلى ضركرة التعاكف كالتنسيؽفقد دعت المنظمات كالييئات الدكلية كالدكؿ ذاتيا 

  1 تآكميا.ؼ طبقة األكزكف ك الذم يؤدم إلى إتبلاقية دكلية لمكافحة تمكث اليكاء كضع اتف

، تـ تشكيؿ مجمكعة مف unepكتحت رعاية برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 
حدل عشرة منظمة دكلية لئلعداد  .2الخبراء القانكنييف كالفنييف، مف ثبلث كخمسيف دكلة كا 

في كؿ مف  1982كعقدت عدة اجتماعات ابتداء مف عاـ  التفاقية دكلية لحماية األكزكف
 1985 يناير عاـالخبراء عمميا في كبعد أف أنيت مجمكعة مف  كجنيؼ كفيينا ستككيكلـ

إلى عقد مؤتمر  unep لبرنامج ألمـ المتحدة لمبيئة دعا في الشير نفسو المدير التنفيذم
إلبراـ اتفاقية إطارية عالمية لحماية طبقة األكزكف كذلؾ في ضكء تقرير  دبمكماسي عاـ

مارس عاـ  22إلى  18فيينا  في الفترة مف  مجمكعة الخبراء ، كىك ما تـ فعبل بمدينة 
  ـ.1985

 مركب بننتاجكبعد االتفاؽ عمى تأجيؿ تكقيع البركتكككؿ الخاص 
ة مف حيث آثاره عمى طبقة الكمكرفمكركربكف كانبعاثو كاستخدامو باعتباره أكثر المكاد خطكر 

عمؿ لئلعداد كبعد حث المدير التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة عمى دعكة فريؽ  األكزكف
  إلقراره كتكقيعو 1987مكماسي عاـ كالعمؿ عمى عقد مؤتمر دب لكضع ذلؾ البركتكككؿ

                                                           
 .011،012مرجع سابؽ، ص ص قانون حماية البيئة، عبد الكريـ) سبلمة (،أنظر : 1
 ،من الدول العربٌة التً شاركت فً هذه المجموعة : مصر ، المغرب ، اإلمارات العربٌة المتحدة ، الجزائر 0

 الكوٌت ، العراق.
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 22تـ إقرار اتفاقية فيينا لحماية طبقة األكزكف ، كفتح باب التكقيع عمييا في 
 1ـ.1985مارس عاـ 

حدل كعشريف مادةكتتككف االتفاقية مف ديباجة ك  كمرفقيف، األكؿ خاص  ا 
بالبحث كعمميات الرصد المستمر، كالثاني بتبادؿ المعمكمات.كقد احتكت االتفاقية عمى 

 عدة أحكاـ ميمة نجمميا فيمايمي:

 اللقرة األول     

 .االلتزامات القانونية لألطراا

تتخػػػذ أف مػػػف بػػػيف االلتزامػػػات األساسػػػية التػػػي فرضػػػتيا االتفاقيػػػة عمػػػى األطػػػراؼ 
 لبركتكككالت السارية المنظمػة ليػاكا الدكؿ األطراؼ التدابير المناسبة كفقا ألحكاـ االتفاقية

مػػف أجػػؿ حمايػػة الصػػحة البشػػرية كالبيئػػة مػػف اآلثػػار الضػػارة التػػي تنشػػأ أك مػػف المػػرجح أف 
ية التػػػػي تحػػػػدث أك مػػػػف المػػػػرجح أف تحػػػػدث تعػػػػديبل فػػػػي طبقػػػػة تنشػػػػأ عػػػػف األنشػػػػطة البشػػػػر 

 كىذا االلتزاـ العاـ، أبانت عنو كفصمتو االلتزامات التالية: األكزكف

التعاكف عف طريؽ الرصد  بقا لمكسائؿ المتاحة كإلمكاناتياط عمى األطراؼ
ة عمى يالمنظـ كالبحث كتبادؿ المعمكمات مف أجؿ زيادة تفيـ كتقكيـ آثار األنشطة البشر 

ير اتخاذ التدابك  طبقة األكزكف كآثار تعديؿ تمؾ الطبقة عمى الصحة البشرية كعمى البيئة
كالتعاكف مف أجؿ تنسيؽ السياسات المناسبة لمراقبة أك  التشريعية كاإلدارية المناسبة

تحديد أك خفض أك منع األنشطة البشرية التي تقع في نطاؽ كاليتيا أك تحت سيطرتيا  
                                                           

الديمكقراطية    الجزائرية  لمجميكرية الرسمية بالجريدة االتفاقية نص1988 سبتمبر 22 في النفاذ حّيز االتفاقية ىذه دخمت 1
 convention de vienne pour la protection de la couch d'ozone.ك0222لسنة  92الشعبية العدد    

Recueil des traites. Traites et accord internationaux enregistres ou classes et inscrits au 
répertoire au secrétariat de l'organisation des nations unies , volume 1513 , 1998 , New 
York .                                                                                                                                                      
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ح أف ليذه األنشطة أك مف المرجح أف تككف ليا آثارا ضارة ناجمة عف حدكث إذا ما اتض
 1أك رجحاف حدكث تعديؿ في طبقة األكزكف.

جراءات  عمى األطراؼ التعاكف فيما بينياكذلؾ ك  مف أجؿ كضع تدابير كا 
ك التعاكف مع الييئات الدكلية المختصة مف أجؿ تنفيذ االتفاقية  تتفؽ عمييا كمعايير

أف تعتمد كفقا لمقانكف الدكلي تدابير محمية إضافية لمتدابير ك  كالبركتكككالت تنفيذا فعاال
المذككرة سابقا دكف أف تؤثر أحكاـ ىذه االتفاقية عمى حؽ الدكؿ في ىذا الخصكص  

ة إضافية مادامت ال يكما ال تؤثر عمى ما اتخذه فعبل أحد األطراؼ مف تدابير محم
 ا بمكجب ىذه االتفاقية.تتنافى مع التزاماتي

         ككاضح مف مجمكع االلتزامات السابقة، أف جكىرىػا ينحصػر فػي أمػريف:        
كتمػؾ التدابير كاإلجراءات التي تستيدؼ حمايػة طبقػة األكزكف  منفردةضركرة اتخاذ الدكؿ 

تػأثير تتمثؿ في كضػع نظػـ الرصػد المسػتمر لمممكثػات التػي ليػا إما أف تككف فنية  التدابير
مػا أف تكػكف تػدابير قانكنيػة  ضار عمى حالة طبقة األكزكف كتحميػؿ تمػؾ اآلثػار كتقكيميػا كا 

تتمثػػػػؿ فػػػػي كضػػػػع القػػػػكانيف كالتشػػػػريعات المتعمقػػػػة بمقػػػػاييس كمسػػػػتكيات خاصػػػػة بػػػػالتراكيز 
كالتػي يػؤدم تجاكزىػا إلػى  يائية التي يسمح ببثيا فػي اليػكاءالقصكل لمممكثات كالمكاد الكيم

                        قػة األكزكف ككػبل النػكعيف مػف التػدابير الزمػاف.اإلضػرار بطب
ضػػركرة التعػػاكف بػػيف الػػدكؿ كبينيػػا كبػػيف المنظمػػات الدكليػػة ذات االختصػػاص مػػف أجػػؿ ك 

تبػػادؿ المعمكمػػات كتنسػػيؽ السياسػػات ككضػػع التػػدابير الجماعيػػة المبلئمػػة لتحقيػػؽ الحمايػػة 
السػػػيما الػػػدكؿ عػػػاكف عػػػدـ إمكػػػاف بعػػػض الػػػدكؿ ذا التكيفتػػػرض ىػػػ الفعالػػػة لطبقػػػة األكزكف

النيػػػػكض بالتزاماتيػػػػا فػػػػي ىػػػػذا الخصػػػػكص بػػػػالنظر إلػػػػى قصػػػػكر إمكاناتيػػػػا التقنيػػػػة الناميػػػػة 
 كالمادية.

                                                           
 .014، 013مرجع سابؽ، ص ص قانون حماية البيئة، عبد الكرٌم ) سالمة(،أحمدأنظر:  1

 



 
      

69 
 

 اللقرة الثانية      

 .وسائل تنليذ التزامات األطراا     

بينت االتفاقية الكسائؿ التي تساعد األطراؼ عمى النيكض بالتزاماتيا بحماية 
االتفاقية قد أكدت ف كعمميات الرصد المنظمة البحكث نجد األكزكف مف تمؾ الكسائؿطبقة 

تتعيد الدكؿ  بأف مف ناحية أيضا عمى ضركرة إقامة نظـ الرصد المبلئمة فقررت
عف طريؽ ىيئات دكلية  تشرع كتتعاكف مباشرة أك عمى أفاألطراؼ حسب االقتضاء 

العمميات الكيميائية ك الفيزيائية التي  في إجراء بحكث كعمميات تقكيـ بخصكص مختصة
اآلثار الصحية البشرية كغيرىا مف اآلثار البيكلكجية الناجمة  ك تؤثر في طبقة األكزكف

عف حدكث أم تعديبلت في طبقة األكزكف ، كالسيما تمؾ الناجمة عف التغييرات في 
ثار المناخية اآلك كذلؾ  بنفسجي المحدث لتأثيرات بيكلكجيةاإلشعاع الشمسي فكؽ ال

، كما يترتب عف ذلؾ مف تغيير في  حدكث أم تعديبلت في طبقة األكزكفالناجمة عف 
ية كاالصطناعية اإلشعاع فكؽ البنفسجي المحدث لتأثيرات بيكلكجية عمى المكاد الطبيع

المكاد كالممارسات كالعمميات كاألنشطة التي قد تؤثر عمى طبقة األكزكف ،المفيدة لمبشرية 
 1 التراكمية . كآثارىا

حسب االقتضاء  الدكؿ ألطراؼ بأف تشجع أك تنش   كمف ناحية ثانية تتعيد
مباشرة أك عف طريؽ ىيئات دكلية مختصة كآخذة في كامؿ اعتباراتيا التشريعات الكطنية 

برامج مشتركة أك تكميمية لمرصد  صمة عمى الصعيديف الكطني كالدكليكاألنشطة ذات ال
 المنتظـ لحالة طبقة األكزكف.

 التعاكف في المجاالت العممية كالتقنية كالقانكنيةكلقد أكدت االتفاقية أيضا عمى           

                                                           
 .022، 014، ص ص المرجع السابق أنظر: 1
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أدركت أف أعباء الحفاظ عمى طبقة األكزكف ثقيمة، كقد ال تستطيع العديد مف بحيث 
 في مادتيا الرابعة: العممية المحمية لذلؾ قررت الدكؿ النيكض بيا بمفردىا، كبكسائميا

تيسر األطراؼ كتشجع تبادؿ المعمكمات العممية كالتقنية كاالجتماعية  مف ناحية
كاالقتصادية كالتجارية كالقانكنية ذات الصمة باالتفاقية، كتقدـ ىذه المعمكمات إلى الييئات 

قي المعمكمات التي يعتبرىا تمي تكعمى أم مف ىذه الييئات الت التي تتفؽ عمييا األطراؼ
الطرؼ المقدـ ليا سرية، ضماف عدـ إفشاء ىذه المعمكمات كتجميعيا عمى نحك يكفؿ 

 حماية سريتيا قبؿ إباحتيا لكؿ األطراؼ.

بما يتفؽ مع قكانينيا كلكائحيا كممارساتيا  كمف ناحية أخرل تتعاكف األطراؼ
ي العمؿ بصكرة ف ت البمداف الناميةالكطنية آخذة في االعتبار بصفة خاصة احتياجا

مباشرة أك عف طريؽ ىيئات دكلية مختصة، عمى تشجيع تطكير كنقؿ التكنكلكجيا 
تسييؿ اكتساب بيذا التعاكف بصفة خاصة عف طريؽ كيجب االضطبلع  كالمعرفة

تكفير المعمكمات عف التكنكلكجيات كالمعدات ك  راؼ األخرل لمتكنكلكجيات البديمةاألط
تكفير ككذلؾ  كتكفير مراجع أك كتب إرشادية خاصة عنيا إلى ىذه األطراؼ البديمة،

التدريب المناسب عف طريؽ  المعدات كالتسييبلت البلزمة لمبحث كالمبلحظة المنظمة
 1. لممكظفيف العممييف كالتقنييف

 اللرع الثاني         

 .األوزونالخاص بالمواد التي تعمل عم  تآكل طبقة  مونتلاير بروتوكول  

كيعػػالج  .2التفاقيػػة فيينػػا مووونتلايرإضػػافة بركتككػػكؿ  1987تػػـ فػػي سػػبتمبر عػػاـ 
المػػذككر المػػكاد التػػي تسػػتنفذ طبقػػة األكزكف حيػػث ييػػدؼ إلػػى تجميػػد مسػػتكل  البركتككػػكؿ

                                                           

.022،029،020أنظر :المرجع السابق ، ص ص ص   1  
، نص 1989دخؿ حيز النفاذ في أكؿ جانفي  1987سبتمبر  16في بمونتلاير  بركتكككؿ تـ التكقيع عميو 0

. 2000لسنة 17البركتكككؿ بالجريدة الرسمية العدد      
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اإلنتاج الػكطني لممػكاد الفمكريػة الكربكنيػة كاليالكنػات الضػارة فػي مرحمػة أكلػى عنػد مسػتكل 
يػػتـ كفقػػا لبرنػػامج تػػدريجي خفػػض المركبػػات المػػذككرة إلػػى مسػػتكل ، كمػػف ثػػـ  1986عػػاـ 

موونتلاير فاليدؼ مػف إبػراـ بركتككػكؿ  1998إلى عاـ  1987النصؼ في الفترة مف عاـ 

حماية طبقة األكزكف باتخاذ تدابير كقائية لمػتحكـ فػي انبعاثػات المػكاد التػي تسػتنفذىا عمػى 
   1.الصعيد العالمي

كالػػذم تبعتػػو عػػدة تعػػديبلت بيػػدؼ الكصػػكؿ إلػػى إزالػػة الغػػازات الكمكريػػة الفمكريػػة 
 ىذه التعديبلت : تتمثؿك  2يتسع مجاؿ عممو كلمتأكيد عميوكربكنية كل

كتـ إقراره في إسرائيؿ كجاء القرار بتأسيس الصندكؽ العالمي ; 1::2تعديل لندن  -
متعدد األطراؼ لؤلكزكف لمتنظيـ مشركعات االستبداؿ بالدكؿ النامية كتمكيميا ، كما 

 أضيفت مكاد جديدة إلى قائمة المكاد الخاضعة لمرقابة .
أضيفت مكاد أخرل لقائمة  تـ إقراره في إسرائيؿ بحيث;3::2تعديل كوبنياجن  -

كقررت األطراؼ كقؼ إنتاج اليالكف المكاد الخاضعة لمرقابة منيا بركميد الميثيؿ 
ك تـ إلقاء القيكد عمى التجارة مع الدكؿ التي 1994عالميا إبتداءا مف شير يناير 

ليست طرفا في االتفاقية كما قررت الدكؿ أنو  يجب عمى كؿ دكلة تقديـ تقرير سنكم 
 خداـ لممكاد الخاضعة لمرقابة.عف  التصدير كاالستيراد كاالست

تمت  مونتلاير تـ إقراره في إسرائيؿ كبمكجب تعديبلت; 8::2مونتلاير تعديل  -
أىميا امتثاؿ كؿ طرؼ قبؿ حمكؿ األكؿ مف يناير المصادقة عمى عدد مف القرارات 

بننشاء نظاـ تراخيص الستيراد المكاد الخاضعة لمرقابة كتصديرىا ككذلؾ  2000

                                                           
أنظر: فرٌدة)تكارلً( ،رسالة ماجستٌر، مبدأ الحٌطة فً القانون الدولً للبٌئة ، كلٌة الحقوق بن عكنون ،جامعة  9   

. 02، ص 0222الجزائر                              
2
 LANG (Winfried) et MANAHL (Christian), L’avenir de la couche d’ozone : le rôle du         
           protocole de Montréal de 9432, in le Droit International face à l’éthique et à la    
           politique de l’environnement - sous la direction du professeur IVO Rens avec la    
           participation de Joel JAKUBEC, Genève, 1996,p 42.   
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كاألجيزة المستخدمة ليذه المكاد كما يجب عؿ األطراؼ االمتثاؿ بالمساعدة المعدات 
غير عمى منع التجارة غير القانكنية في المكاد كاألجيزة كاآلالت المحظكرة ك 

 المشركعة.
كيف تـ إقراره في إسرائيؿ في االجتماع الحادم عشر في بي; :::2تعديل بيجين  -

إجراءات التحكـ بننتاج مركبات  حيث تمت المكافقة عمى اتخاذ 1999عاـ 
كمادة الميثاف ، ككاجب اإلببلغ عمى مادة بركميد الميثيؿ  الييدرككمكرككربكف

   1ألغراض الحجز الصحي .
كييدؼ تعديؿ كيجالي كالذم تـ اعتماده خبلؿ اجتماع ; 3127تعديل كيجالي  -

 10خبلؿ الفترة مف األطراؼ الثامف كالعشريف كالذم تـ عقده بمدينة كيجالي ركاندا 
ضمف جداكؿ المكاد إلى إدراج مركبات الكربكف الييدركفمكرية  2016أكتكبر  14إلى 

الخاضعة لرقابة البركتكككؿ كالخفض التدريجي الستيبلؾ ىذه المكاد لككنيا أقكل 
الغازات المسببة لظاىرة االحتباس الحرارم  باإلضافة إلى مسؤكلية البركتكككؿ عف 

 2ىذه المكاد نتيجة الستخداميا كبدائؿ لممكاد المستنفذة لؤلكزكف.  تزايد استيبلؾ

كبالنسبة لمكيماكيات التي يحددىا البركتكككؿ فيجب عمى الدكؿ األطراؼ أف 
نتاجيا السنكم مف تمؾ الكيماكيات كمقارنتيا بالكميات  تقـك بضبط معدالت استيبلكيا كا 

يؿ كالحد مف إنتاجيا كاستيبلكيا بحمكؿ المحددة عمى المستكل الكطني، كذلؾ بيدؼ التقم
كقت محدد ) يختمؼ تبعا لنكع لممادة الكيماكية كتبعا الختبلؼ طبيعة الدكؿ األطراؼ مف 

كيحظر عمى الدكؿ األطراؼ االتجار في المكاد التي تؤدم  حيث ككنيا متقدمة أك نامية(
 .إلى تآكؿ طبقة األكزكف مع الدكؿ غير األطراؼ في االتفاقية 

                                                           

 1 أنظر: بروتوكول مونتلاير ،حظر المواد المضرة بطبقة األوزون ، موقع االنترنت :   
Lagnaelmia.akbarmontada.com/t2614-topic.                                                                                

لحماٌة طبقة األوزون ، موقع االنترنت:  03أنظر: البٌئة تشارك فً مؤتمر األطراف ال 0     
www.algornalgy.com/tr64212.                                                                                       
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كبمكجب أحكاـ ىذا البركتكككؿ تكجد ثبلثة مجمكعات مف الخبراء يقدمكف النصح 
  لمدكؿ األطراؼ فيما يتعمؽ بالبركتكككؿ كىي:

كتيدؼ لمراجعة  كتتككف مف الخبراء الحككمييف كخبراء آخريف مجمكعة التقييـ العممي
تقييـ  مجمكعة، ك ع سنكات كمما طالبت األطراؼ بذلؾالمعمكمات العممية كؿ أرب

التكنكلكجيا كاالقتصاد كتتككف مف ممثمي الجيات الصناعية كالجيات غير الحككمية 
كتقـك بتقديـ الخيارات الفنية لتقميؿ استخداـ المكاد التي تؤدم إلى تآكؿ طبقة األكزكف 
تاحتيا بالكميات المناسبة كتكمفة الحمكؿ الفنية المقترحة  كاحتياج الدكؿ النامية منيا ، كا 

مجمكعة تقييـ اآلثار كأخيرا  قضايا المتعمقة بنقؿ التكنكلكجياد تقميؿ استخداميا، كالكفكائ
تتككف مف الخبراء الغير الحككمييف كتقدـ النصح فيما يتعمؽ بآثار ك ىي بدكرىا البيئية 

التغيرات في مستكيات طبقة األكزكف عمى الصحة البيئة، كاآلثار الناجمة عف األشعة 
 1. ى سطح األرضفكؽ البنفسجية عم

 المبحث الثاني    

 .تالير المناخ      

لعؿ مف أىـ كأخطر مشاكؿ الغبلؼ الجكم كالتي أخذت اىتماما دكليا كاسعا 
ىي مشكمة تغير المناخ أك ما تعرؼ بظاىرة االحتباس الحرارم ، كذلؾ لما ليذه الظاىرة 

رة عمى البيئة بصكرة عامة كعمى اقتصاديات الدكؿ بصكرة خاصة بعد أف يمف آثار خط
التي تأتي بيا ىذه المشكمة الخطيرة ، لذا عقدت  األخطارأدرؾ المجتمع الدكلي مدل 

ظيرت ىناؾ مخاكؼ  كفي السنكات األخيرة.دكلية لمعالجتيا كالحد مف آثارىااالتفاقيات ال
لتي تنظـ درجة الحرارة عمى العمميات الطبيعية امف إمكانية تأثير النشاطات البشرية 

بشكؿ خاص ، فعممية استخداـ الكقكد في إنتاج الطاقة كتقميص مساحة عمى األرض 

                                                           
 .34سمير )حامد الجماؿ (، مرجع سابؽ ،ص أنظر: 9
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الجك بنسبة ىائمة حيث أصبحت  فيالغابات أدل إلى زيادة كمية ثاني أكسيد الكربكف 
ىذه الكمية مما استيعاب  عمىدكرة ثاني أكسيد الكربكف الطبيعية في الجك غير قادرة 

 .يؤدم إلى تراكميا في الغبلؼ الجكم 
 المطمب األول     

 ظاىرة االحتباس الحراري ومخاطرىا.                      

مػػػػػف المعػػػػػركؼ بػػػػػأف غػػػػػازم األككسػػػػػجيف كالنتػػػػػركجيف يشػػػػػكبلف مػػػػػا يقػػػػػارب مػػػػػف 
مف مككنات الغبلؼ الجػكم ، غيػر انػو تكجػد غػازات أخػرل تشػكؿ نسػب قميمػة % 98،99

الكػػرة األرضػػية كتسػػمى ىػػذه جػػدا مػػف الغػػبلؼ الجػػكم كلكػػف ليػػا تأثيرىػػا الكبيػػر عمػػى منػػاخ 
ثػػػػاني أككسػػػػيد الكػػػػاربكف كالميثػػػػاف كأكاسػػػػيد النتػػػػركجيف كىػػػػي بالغػػػػازات الدفيئػػػػة( )الغػػػػازات

كىػػذه  مػف الغػػبلؼ الجػكم  %1مػفؿ نسػبتيا أقػػؿ كبخػار المػػاء كتمثػكالكمكركفمكرككربػكف ، 
إال أف زيػادة تراكيػز  عمى الحفاظ عمى درجة حرارة األرضالغازات تعتبر العامؿ المساعد 

ىػػذه الغػػػازات فػػػي الغػػػبلؼ الجػػػكم كخاصػػػة غػػػاز ثػػػاني اككسػػػيد الكػػػاربكف أدل إلػػػى ظػػػاىرة 
 1 .االحتباس الحرارم

 اللرع األول      

 .الحراري االحتباسظاىرة  مليوم                        

االحتباس الحرارم ظاىرة طبيعية تساىـ في كجكد بيئة طبيعية مناسبة لمحياة 
حيث أف األرض تستمد طاقتيا الحرارية مف الشمس كلكف األرض تقكـ عمى األرض 

بنشعاع الحرارة التي امتصتيا عمى شكؿ أشعة طكيمة المكجة كمف ثـ تمتص الغازات 
الغبلؼ الجكم ىذه اإلشعاعات كتمنعيا مف الخركج إلى الفضاء الخارجي المكجكدة في 

كتعيد جزءا مف ىذه الحرارة إلى األرض مرة ثانية كمع أف الكرة األرضية تدكر في فضاء 

                                                           

 .22، ص0220سعيد )سالـ الجكيمي( ، التنظيـ الدكلي لتغير المناخ كارتفاع درجة الحرارة ، جامعة أسيكط أنظر:  1 
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درجة مئكية  92خارجي شديد البركدة إال أنيا بقيت تحافظ عمى معدؿ حرارم يقارب 
كالذم يسمح لجزء مف األشعة  األرضبلؼ الجكم الغازم المحيط بكذلؾ بسبب الغ

كيمتص جزءا آخر كيعكس جزءا إلى الكاردة مف الشمس بالكصكؿ إلى سطح األرض 
كتعمؿ غازات االحتباس الحرارم لخارجي قبؿ أف يصؿ إلى سطح األرض الفضاء ا

  1.بمبدأ البيكت الزجاجية نفسيا التي تسمح ألشعة الشمس بالدخكؿ كتمنعيا مف الخركج 

كبالمثؿ نجد أف الغازات الطبيعية مثميا مثؿ البيكت الزجاجية في احتجاز ىذه 
الحرارة التي تتزايد نتيجة امتصاصيا األشعة تحت الحمراء مما يسبب تزايد مستمر في 

كغاز  خار الماء كثاني أكسيد الكربكفدرجة حرارة األرض كىذه الغازات تتمثؿ في ب
الكيميائية تتمثؿ في ؾ كىذه طبيعية ، أما أكسيد النتريالميثاف كاألكزكف ك 

 2.الكمكركفمكرككربكف كيرمز إليو بالرمز "أس.أؼ.أس" 

داخػػػؿ الغػػػبلؼ الجػػػكم كتعػػػرؼ ىػػػذه  األشػػػعةفػػػنف ىػػػذا يػػػؤدم إلػػػى احتبػػػاس ىػػػذه 
 كلػػػكاله النخفضػػػت درجػػة حػػػرارة سػػػطح األرض بمقػػػدار "االحتبػػػاس الحػػرارم" باسػػػـالظػػاىرة 

كألصػػػبحت  ي ، أم ىبطػػػت إلػػػى دكف تجمػػػد الميػػػاهالحػػػالدرجػػػو مئكيػػػة عػػػف مسػػػتكاىا  33
كتحافظ الغازات الدفيئة المكجكدة فػي الغػبلؼ الجػكم  عمى سطح األرض مستحيمة. الحياة

ألصػػبحت درجػػة الحػػرارة عمػػى األرض  عمػػى درجػػة حػػرارة األرض فمػػكال كجػػكد ىػػذه الغػػازات
نتيجػة لتػدخؿ اإلنسػاف ف زيادة كثافة ىذه الغازات في الغبلؼ الجػكم جػاء ا  منخفضة جدا ك 

 مف خبلؿ نشاطاتو المختمفة كالصناعات كغيرىا كاالنبعاثات الناجمة عف استخداـ الكقكد
 سػمبا تػؤثر ( ، فضبل عف األنشطة األخرل التي يمجأ إلييا اإلنساف كالتيفحـ كنفط كغاز(

                                                           
أنظر: فتحٌة )محمد الحسن(، مشكالت البٌئة، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، عمان ، الطبعة األولى  9

.        900ص    0221                          
0
،ٌولٌو  42: نرمٌن)السعدنً( ،بروتوكول كٌوتو وأزمة تغٌر المناخ ، مجلة السٌاسة الدولٌة المصرٌة ،عدد أنظر 

. 022، ص0229                         
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 عمػػػى تػػػكازف البيئػػػة الطبيعػػػي كقطػػػع األشػػػجار كالقضػػػاء عمػػػى الغابػػػات كاألراضػػػي الزراعيػػػة
  1.التي تعد كمستكدعات المتصاص كتنقية الجك مف ىذه الغازات

كيعتقد العمماء أف زيادة تراكيز الغازات الدفيئة في الغبلؼ الجكم نتيجة لمنمك 
الصناعية أدل إلى  الديمكغرافي خبلؿ القرنيف الماضييف أم منذ الثكرة االقتصادم ك

يئة الحككمية المعنية بتغير المناخ في فقد أكد تقرير الي، يمكف ردىا تغيرات مناخية ال
إذ تقـك بمكازنة  عمى أف الغازات الدفيئة في الكاقع تعمؿ كغطاء لؤلرض 2001عاـ 

ف زيادة تراكيز ىذه الغازات قد جاء كنتيجة طبيعية لزيادة حجـ األنشطة ا  ك  درجات الحرارة
الحاصمة في تراكيز الغازات  البشرية . كأف المناخ العالمي قد تغير بالفعؿ بسبب الزيادة

درجة خبلؿ  6الدفيئة في الغبلؼ الجكم ، فقد ثبت بأف درجات الحرارة قد زادت بمقدار 
لذا يعد تغير المناخ ضغطا إضافيا عمى النظاـ  سنة الماضية مف القرف العشريف 50

 2.خطر المشاكؿ التي تكاجو الغبلؼ الجكمأكأصبحت ىذه المشكمة مف  البيئي
رير الييئة الحككمية المعنية بتغير المناخ بأف عدـ معالجة انبعاثات كأشار تق
زيادة في درجات الحرارة تتراكح ما بيف  إلىالغبلؼ الجكم سيؤدم  إلىالغازات الدفيئة 

، كقد ال يعير البعض أىمية ليذه المشكمة  2100درجة مئكية بحمكؿ عاـ  5 -2
، كبأف آثارىا ال تظير إال في القريب ثر عمى األمد أالخطيرة بزعـ أنيا ليست ذات 

 3 المستقبؿ كفي ظركؼ ال يستطيع أحد تخمينيا.

ظاىرة عمى أنيا الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى الكعميو يمكف تعريؼ 
   طبقات الغبلؼ الجكم المحيط باألرض، كنتيجة لزيادة انبعاثات الغازات الممكثة 

كالتي يتككف معظميا مف بخار الماء   الثكرة الصناعية)غازات االحتباس الحرارم( منذ 
                                                           

.04أنظر: سعٌد سالم )الجوٌلً( ، مرجع سابق ، ص  1  
.  001أنظر: صالح محمود )وهبً( وابتسام )دروٌش العجً ( ،مرجع سابق ، ص  2  
أنظر: االحتباس الحراري خطر ٌھدد الوجود البشري ، موقع االنترنت : 2  

Ourclass.yoo7.com/t294-topic                                                                            
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ىي غازات طبيعية تمعب ك كثاني أكسيد الكربكف، الميثاف ، كأكسيد النيتركز كاألكزكف 
دكرنا ميمنا في تدفئة سطح األرض حتى يمكف الحياة عميو ، حيث تقـك تمؾ الغازات 

 نعكاساكألرض بامتصاص جزء مف األشعة تحت الحمراء التي تنبعث مف سطح ا
لؤلشعة الساقطة عمى سطح األرض مف الشمس كتحتفظ بيا في الغبلؼ الجكم لؤلرض 

  عمى درجة الحرارة في معدليا الطبيعي. لتحافظ

الفقرة  األكلى مادتياعرفتيا اتفاقية األمـ المتحدة حكؿ تغير المناخ كفي  كقد
عمى أنيا:'' تمؾ التغيرات في المناخ التي تعزل بصكرة مباشرة أك غير مباشرة إلى  الثانية

النشاط البشرم الذم يفضي إلى تغير في تككيف الغبلؼ الجكم العممي كالذم يبلحظ 
 .باإلضافة إلى التقمب الطبيعي لممناخ،عمى مدل فترات زمنية متماثمة''

: ناخ فقد اعتبر التغيرات المناخيةأما فريؽ العمؿ الحككمي الدكلي لتغير الم
''كؿ أشكاؿ التغيرات التي يمكف التعبير عنيا بكصؼ إحصائي،كالتي ممكف أف تستمر 
لعقكد متكالية .الناتجة عف النشاط اإلنساني، أك الناتجة عف التفاعبلت الداخمية لمككنات 

 النظاـ المناخي''.

 األول اللقرة                                       

  .الحراري عم  المنظومة البيئية االحتباسانعكاسات                 
 2100درجات مئكية بحمكؿ عاـ  5-2يتكقع أف تزيد حرارة الكرة األرضية نحك          

إذا ما بقيت معدالت تمكث اليكاء عمى ما عميو كيترتب عمى ارتفاع الحرارة حدكث 
أقاليـ كاسعة في العالـ إضافة إلى ذكباف كميات تغيرات مناخية سيئة كيسكد الجفاؼ 

منسكب البحار كالمحيطات ، ك ييدد  ارتفاعمما يؤدم إلى  جميد في القطبيفكبيرة مف ال
كيتكقع غالبية العمماء الذيف يدرسكف ظاىرة االحتباس الحرارم  مدنا ساحمية بالغمر.

أجكاء رطبة أكثر جك ، كأف الالمعركفة باسـ البيكت الزجاجية ارتفاعا في درجة حرارة 
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إنو مؼ مع ىذا الرأم ، كقاؿ:  لكف راماناثاف اخت القطبيةنظرا لذكباف القمـ الجميدية 
كككب األرض إلى كككب أكثر  ، كيتحكؿ  مغايرايتكقع أف يجيء تأثير كتمة التمكث ىذه 

إلى كككب أكثر دفئا ك رطكبة أـ  كاف الكككب سيتحكؿ إذا جفافا.نحف ميتمكف لنرل ما
 1كجفافا.لكككب أكثر دفئا 

 كاإلعصار كالفيضاناتحدة التقمبات المناخية كالككارث الطبيعية مثؿ الجفاؼ  
دكث المجاعات كما ينتج عف ذلؾ مف خسائر بشرية كمادية كنقص اإلنتاج الفبلحي كح

بعض األمراض المدارية في القركف الكسطى مثؿ  انتشارك كاليجرات السكانية 
اليكاء كباألشعة فكؽ  األمراض المرتبطة بتمكث انتشارإلى جانب تزايد نسبة ،رياالمبل

 بعض الحيكانات كالدب القطبي. انقراض البنفسجية ك
 الثانيةاللقرة                                           

    ."تسونامي "المد البحري عم االحتباس الحراري  مدى تأثير
مدل تأثير ظاىرة االحتباس الحرارم عمى المد البحرم" تسكنامي" أما بالنسبة ل         

لقد تحدث العمماء عف ظاىرة االحتباس الحرارم كتغير الجك المفاج  في جميع أنحاء 
بأف الذكباف في  كلقد أكتشفك ف الشمالي كالجنكبي ،العالـ  كبخاصة تجمد المحيطي

لذا نجد العبلقة  زيد مف منسكب ارتفاع مياه البحرالمحيطيف قد زاد بشكؿ مفاج ، مما ي
في الجك بسبب االحتباس الحرارم، كمف ذلؾ مثبل ظاىرة المد البحرم التي  بيف التغير

حيث أف تغير الجك  " تسونامي"حدثت في جنكب شرؽ آسيا كىي ما تعرؼ اليكـ بظاىرة
الحرارم أدل إلى المد البحرم كقتؿ حكالي أكثر مف مميكف كربع مف  حتباساالبسبب 

 سكاف العالـ.
كلقد قاؿ العمماء بأف المد ناتج عف زلزاؿ تحت البحر الذم أدل إلى رفع طبقة 

أدل إلى ارتفاع المياه بحكالي  كبيرة مف األرض التي تحت البحر كنزكؿ طبقة أخرل، ما
                                                           

أنظر: علً )سٌد الباز( ،ضحاٌا الجرائم البٌئٌة ، دراسة مقارنة فً التشرٌعات العربٌة واألجنبٌة ، مجلس التألٌف  9

. 922،929،ص ص ، 0222والتعرٌب و النشر ، الكوٌت                   
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، لذا نجد أف  سا كـ/ 800اه عمى السطح بسرعة تقدر ـ  مما أدل إلى طفك المي12
 1 ظاىرة االحتباس الحرارم ىي السبب المباشر لظاىرة المد البحرم .

كلقد أصبحت كممة تسكنامي أكثر الكممات تداكال في العالـ خاصة بعد الكارثة 
الطبيعية التي ضربت عددا مف دكؿ جنكب شرؽ آسيا مثؿ تايبلند ك أندكنيسيا ك 

ألؼ ضحية ، ناىيؾ عف 260سيريبلنكا ك ألحقت بيا خسائر بشرية فادحة فاقت 
 .مميار دكالر  30 التي قد تتجاكز االقتصادية الخسائر
كىي عبارة  ،لميناء " كمصطمح عمميتسكنامي ىي كممة يابانية تعني "مكجة اك          

عف سمسمة مف أمكاج البحر السريعة القكية التي تنتج عف الزلزاؿ أك ثكراف البراكيف أك 
سقكط الشيب مف الفضاء الخارجي في البحار كالمحيطات كيكثر حدكث ظاىرة أمكاج 

 تسكنامي في منطقة المحيط اليادم ، حيث يكجد أكثر مف نصؼ براكيف العالـ.
فنف المناطؽ الساحمية تتعرض دكف إنذار مسبؽ في  ،لظاىرةاكعندما تقع تمؾ         

كيمكف لتمؾ األمكاج أف تحمؿ صخكرا مف حكائط صد عض األحياف لمكجات بالغة القكة ب
مترا كالفارؽ بيف أمكاج  20طنا ، كأف تقذؼ بيا لمسافة  20األمكاج كزف الكاحدة منيا 

تستمد مف حركة األرض كليس مف كأمكاج البحر العادية ىك أف طاقة األكلى تسكنامي 
كيصؿ طكؿ أمكاج تسكنامي ) أم المسافة بيف قمة المكجة كقاعيا( إلى مئة كـ  ،  الرياح

ساعة كاممة  إلىكما أف الزمف بيف إحدل مكجات تسكنامي كالمكجة التالية قد يصؿ 
 كـ في الساعة . 800 اج تسكنامي في المحيط اليادم إلىكتصؿ أمك 
قع زلزاؿ في مدينة لكس أنجمس األمريكية تصؿ أمكاج  تسكنامي إلى فنذا ك          

 العاصمة اليابانية طككيك في زمف أقؿ مما تستغرقو الرحمة بيف المدينتيف بطائرة نفاثة
مكجات تسكنامي مف الشاط  ، فنف سرعتيا تقؿ كتبدك كمكجة عادية   كعندما تقترب

ؽ المياه تحت مكجات تسكنامي مع اقترابيا لكنيا تتمتع بقكة شديدة لمغاية فكمما قؿ عم
مف الشاط  فنف سرعتيا تقؿ ، لكف ارتفاعيا يزداد كمف فرط شدة تمؾ األمكاج عندما 

                                                           

.923،924محسن) أفكيرين( ،مرجع سابق ، ص ص ،أنظر :   1  
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تضرب الشكاط  ، فننيا تككف قادرة عمى تجريؼ مياه الشكاط  كاقتبلع األشجار بؿ 
 األرض.مترا فكؽ سطح  30مدف بأكمميا ، كيصؿ ارتفاع أمكاج تسكنامي إلى  كتدمير

 شكاط  المحيط اليادم خبلؿ القرف الماضي كبداية ىذا القرف عرفت كلقد         
%منيا بالشكاط  اليابانية ، كعند تتبع جميع التسكناميات يبدك  17تسكنامي حمت  796

 كمف األمثمة عمى ذلؾ:التاريخ  ىذه السنة كاف األشد فتكا عمى مرأف ما حؿ بسكمطرة 
عرفت جزيرة كاركاتكر بالياباف زلزاال عاتيا كأمكاجا بحرية متبلطمة 1883في عاـ  -

كـ 4000خمفت أالؼ الضحايا ، كقد امتدت أمكاج تسكنامي إلى أستراليا التي تبعد 
 عف جزيرة كاركاتكا.

 ضحية . 3000شيدت ساف ريكك في الياباف زلزاال خمؼ  1933في عاـ  -
مخمفا دمارا كضحايا  يؼ ىاكام كىك نكلكلكضرب زلزاؿ عن 1946أفريؿ  1في  -

  ـ . 35عديدة ، كبمغ االرتفاع األقصى لمكجاتو 
 قتيؿ  5000شيدت كامتشاكا في ركسيا تسكنامي خمؼ  1952في سنة  -
 اط  تشيميبمقياس ريختر في شك  8.3كقع زلزاؿ بمغت درجتو  1960مام  22في  -

، بحيث تجاكز عدد القتمى  محدثا خسائر شممت جميع المدف التشيمية الساحمية
 نسمة . 2000

أمتار  10نيكاراغكا كاف االرتفاع األقصى ألمكاج تسكنامي  1992سبتمبر  02في  -
 ك أسفر عف العديد مف القتمى.

أقصى لممكجة  بارتفاعضحية  2200شيدت غينيا الجديدة زلزاؿ  1988كفي عاـ  -
 1 متر .15بمغ 
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 الثاني اللرع             

 .ظاىرة االحتباس الحراري مخاطر       

بالرغـ مف أف تأثير االحتباس الحرارم منذ فترة تجاكزت القرف إال أف القمؽ 
الدراسات  بشأف ما قد ينطكم عميو مف مخاطر لـ يبدأ إال في نياية الستينات ، كقد نبيت

المناخ كالتي بدأت التي نشرت في أكائؿ السبعينات إلى اآلثار طكيمة المحتممة في 
بالظيكر في نياية القرف العشريف. كخبلؿ الجيكد التي قامت بيا منظمة األمـ المتحدة 
تكصمت الجمعية العامة في دكرتيا الرابعة كاألربعيف إلى إجماع دكلي حكؿ الحاجة إلى 
حماية نظاـ المناخ العالمي  لصالح أجياؿ الحاضر كالمستقبؿ كقد تـ التكصؿ إلى عدة 

ائج عممية متعمقة بتغير المناخ مف خبلؿ التقارير التي قدميا الفريؽ الحككمي الدكلي نت
 المعني بتغير المناخ.

إلى أف 1990فقد أشار فريؽ العمؿ في التقرير األكؿ الذم تـ تقديمو في سنة 
رجة مئكية منذ القرف الماضي كفي د 0.5درجة حرارة األرض بدأت باالرتفاع بمعدؿ 

سنتيمتر كما أف البحيرات الجميدية قد  (20-10البحر )ارتفع مستكل سطح نفس الفترة 
بدأت بالذكباف عمى النطاؽ لعالمي بمعدؿ ممفت لمنظر حيث تـ تسجيؿ انخفاض مستمر 

 .1980في الغطاء الثمجي لؤلرض منذ عاـ 

أما التقرير الثاني الذم قدمو الفريؽ الحككمي الدكلي المعني بتغير المناخ 
(IPPC ) في يتكقع حصكؿ عدة تغييرات عمى نظاـ المناخ العالمي تتمثؿ  1955لسنة

درجة مئكية في نياية القرف الحادم  (3.5-1)ارتفاع درجات حرارة العالـ مابيف 
كالعشريف مما يؤدم إلى زيادة كميات األمطار في بعض مناطؽ العالـ كانخفاضيا في 

الزراعة في بعض الدكؿ خاصة في المناطؽ مناطؽ أخرل ، كيتكقع أف تزداد إنتاجية 
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المتجمدة كالباردة كانخفاضيا في مناطؽ أخرل مما يسبب جفاؼ كتصحرا في بعض 
 1 المناطؽ كفيضانات في مناطؽ أخرل.

سيؤدم تغير المناخ إلى إلحاؽ أضرار صحية فادحة بالبشرية كانتشار  كذلؾ
تعد الدكؿ األكثر  ديدة حيثفة إلى احتماؿ ظيكر أمراض جاألمراض المعدية باإلضا

فقرا في العالـ ىي الدكؿ األكثر تضررا مف التغير المناخي حيث سيكاجو المجتمع 
 اإلنساني المخاطر الناشئة عف عدـ تكفر األمف المائي كالغذائي.

سنتمتر إلى (95-15)يتكقع أف يؤدم ارتفاع مستكل سطح البحر مابيف  حيث
ارطة العالـ كذلؾ بسبب تناقص سمؾ الثمكج في اختفاء مدنا مأىكلة بالسكاف مف خ

% مف إجمالي حجميا في الفترة التي سبقت عصر الثكرة  40القطبيف المتجمديف بنسبة 
 الصناعية.

ىذا باإلضافة إلى ما تـ تسجيمو مف ظكاىر طبيعية رافقت حدكث التغير 
الظكاىر كطرؽ المناخي كنبيت إلى أىمية البحث العممي لمتكصؿ إلى حقيقة ىذه 

 معالجتيا.

أما التقرير الثالث لمفريؽ الحككمي الدكلي المعني بتغير المناخ فقد تـ تقديمو 
كلقد بيف ىذا التقرير إلى أف أىـ التغيرات التي يتعرض ليا العالـ تتمثؿ  2001في سنة

رية في ارتفاع درجات الحرارة كما يمكف أف يؤدم إليو مف التأثير عمى أنظمة الحياة البش
باإلضافة إلى  كتعريضيا إلى أضرار ال يمكف تفادييا المتعرضة لمفيضانات كالجفاؼ ،

                                                           
   سالفة )طارق عبد الكرٌم الشعالن( ، الحماٌة الدولٌة للبٌئة من ظاهرة االحتباس الحراري فً بروتوكول أنظر :  1

            0292، 9(،منشورات الحلبً الحقوقٌة، ط9440)فً اتفاقٌة تغٌر المناخ لسنة 9442كٌوتو                     

       .49،40،42، ص                       
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تعريضيا األمف المائي كاألمف الغذائي لمخطر كتأثر نظـ استخداـ الطاقة كنظـ الحياة 
 في المناطؽ الساحمية كاألنظمة االقتصادية لدكؿ بيذه التغيرات. 

فك  فاع درجات الحرارة فقط فيك يؤدم بحكـ كحدة التغير المناخي ال يؤدم إلى ارت ا 
البيئة كعدـ تجزئتيا إلى تغيرات كبيرة في التنكع البيكلكجي مسببا فناء بعض األنكاع التي 

  تعجز عف التكيؼ السريع مع التغير المناخي .

مف األنكاع التي % 99كمف الجدير بالذكر أف الدراسات العممية تشير إلى أف
ف أنكاع منقرضة. كمع كؿ يكـ يمر يصبح خمسيف نكع مف كجدت يكما ما ىي اآل

 1 النباتات كالحيكانات عمى األقؿ في عداد األنكاع المنقرضة.

كما يؤثر التغير المناخي عمى اإلنتاج الزراعي حتى أف نقص اإلنتاج ىك 
 كتأكدالتأثير يختمؼ مف دكلة إلى أخرل السمة الغالبة عمى الدكؿ المتأثرة ، إال أف نكع 

جميع الدكؿ عمى الزراعة بصفتيا أكلكية إنمائية تتطمب تكفير الغذاء البلـز لتمبية 
                 2ؾ اتفاقية تغير المناخ في المادة احتياجات التزايد السكاني المستمر كما تؤكد ذل

) أف اليدؼ النيائي ليذا اإلطار أك أم اتفاقات متعمقة بو ىك تحقيؽ استقرار غازات 
باس الحرارم في الغبلؼ الجكم إلى الحد الذم يمنع التدخؿ اإلنساني في نظاـ االحت

المناخ أك اإلخبلؿ بو عمى أف يتحقؽ ذلؾ في إطار زمني كاؼ لكي يسمح بالتكيؼ 
كيصعب تأميف  الطبيعي لتغير المناخ كليضمف أف إنتاج الغذاء لف يككف ميددا...(

ألف  الكافية لسد االحتياجات البشرية المتنكعة ميف المكارد المائيةأاألمف الغذائي دكف ت
بسبب الجفاؼ المتكرر الذم تتعرض لو ية أيضا تأثرت بالظركؼ المناخية المكارد المائ

العديد مف دكؿ العالـ كيبدك أف ىذا النكع مف األضرار ىك األكثر فداحة في العالـ 
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عمى سكاحميا أكثر مف  %مف مساحة الكرة األرضية تغطييا المياه.كيعيش70السيما كأف 
 %مف سكاف العالـ.60

باإلضافة إلى ما يسببو الجفاؼ كقمة المكارد المائية مف التصحر الذم يشكؿ 
كيحدث التصحر نتيجة  %مف أراضي الدكؿ النامية كالدكؿ األكثر فقرا في العالـ63نسبة 

التربة باإلضافة تدىكر الغطاء النباتي كضرب البيئة بكؿ مككناتيا مف النبات المياه ، 
ليذا فنف األطراؼ في اتفاقية  إلى التقمبات المناخية الحاصمة عمى المستكل العالمي.

تغير المناخ أشاركا إلى ضركرة النيكض بالعمؿ المشترؾ مع االتفاقيات األخرل ذات 
  الصمة كاتفاقية التصحر بما يتكافؽ مع اليدؼ النيائي لبلتفاقية.

العممية أثبتت العبلقة المباشرة بيف التغير المناخي كتدىكر  كأخيرا فنف الدراسات
إلى زيادة معدالت ف التمكث البيئي يؤدم أالصحة البشرية حيث أكدت التقارير العممية ب

ريا كالككليرا كالتيفكئيد كاألمراض المعكية كاألمراض القمبية الكعائية  اإلصابة بالمبل
ز العصبي كالتنفسي كتشكىات األجنة باإلضافة إلى األمراض التي تصيب الجيا

 1.كالسرطاف الذم أثبتت الدراسات الحديثة بأنو مرض بيئي

حيث أدل ازدياد التمكث إلى ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض الخبيثة.كقد أكد 
في المبدأ األكؿ عمى حؽ اإلنساف أف يحيا حياة صحية  1992 إعبلف قمة األرض لسنة

البشرم في صميـ االىتمامات المتعمقة بالتنمية المستديمة، كلو يدخؿ الجنس '' منتجة: 
 2.'' الحؽ في أف يحيا حياة صحية كمنتجة بما ينسجـ مع الطبيعة

  

 

                                                           

. 43أنظر: سالفة )طارق عبد الكرٌم شعالن(،مرجع سابق، ص  1  
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 المطمب الثاني 

 .الجيود الدولية لمواجية ظاىرة االحتباس الحراري      

عمى النطاؽ العالمي كيرل  قييحقتشكؿ ظاىرة االحتباس الحرارم مصدر قمؽ         
الكثير مف الجيات الرسمية كالعممية أنو إذا لـ تتخذ إجراءات حاسمة لمحد مف انبعاث 

كالسير حثيثا نحك  الغازات الضارة بالبيئة فنف ذلؾ سيؤدم حتما إلى تفاقـ تمؾ الظاىرة
رل األرض ك ما يترتب عمييا مف عكاقب أخ تغير مناخي سمتو األساسية ارتفاع درجة

 عمى الطبيعة.

كيبدك أف االتجاه نحك ىذه التغيرات يجرم بمعدؿ أسرع مما كانت تتنبأ بو    
المعطيات المناخية المعركفة ، إذ تشير تقديرات عممية حديثة إلى أف درجات الحرارة في 

ضعؼ ما كانت تتكقعو الدراسات  أجزاء مختمفة مف الكرة األرضية سترتفع بمقدار
 1المناخية.

نبو تمؾ التقديرات إلى أف مستكل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربكف المتزايد قد كت   
يقكد إلى االندثار الكمي لمغابات كاالرتفاع الكبير لمستكل مياه البحار كمف شأف ذلؾ أف 
يزيد مف التغيرات البيئية كبالتالي انخفاض مستكل اإلنتاج الزراعي في العالـ كما يترتب 

 اقتصادية كتنمكية كغذائية.مف مشاكؿ  عمى ذلؾ

كيتفؽ الكثيركف مف المختصيف كالميتميف عمى أف إحراؽ الغاز الطبيعي كالنفط 
كالفحـ فضبل عف األشكاؿ األخرل مف التمكث التي مصدرىا البشر ليا الحصة األكبر 

 االحتباس الحرارم خبلؿ العقكد القميمة الماضية. في تفاقـ ظاىرة

  

                                                           

.902أنظر:عبد الواحد محمد )الفار(، مرجع سابق ، ص  1  
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الحقائؽ كمدل خطكرة كمشكمة  أف أثبتت األبحاث العممية العديدة ىذه كبعد
عف  المناخ كاآلثار الناجمة عنيا، اتجو المجتمع الدكلي إلى معالجة ىذه الظاىرة تغير

 1طريؽ عقد العديد مف المؤتمرات كاالتفاقيات الدكلية.

 اللرع األول            

 .االتلاقية اإلطارية بشأن تالير المناخ وبروتوكول كيوتو الممحق بيا          

األخطار التي أدركيا العالـ بخصكص تغير المناخ كاآلثار التي تنجـ عف بعد 
فيذه المشكمة  ،بتعاكف دكلي جاد تياىذه المشكمة الخطيرة ، كاف البد مف مكاجي

انشأ برنامج األمـ المتحدة  1988في عاـ ف أصبحت الشاغؿ الذم اىتـ بو السياسيكف،
كالتي كاف  الحككمية المعنية بتغير المناخ الييئةك كبالتعاكف مع منظمة األرصاد الجكية 

اليدؼ مف كراء إنشائيا ىك الحصكؿ عمى الحقائؽ العممية المدعمة بالبيانات ذات 
الكاقعية  الصمة بتغير المناخ كتقكيـ اآلثار البيئية كاالقتصادية كي تستطيع كضع الخطط

تقريرىا األكؿ الذم بينت فيو بأف تغير  1990كأصدرت ىذه الييئة في عاـ  .لمكاجيتيا
 الظاىرة.المناخ يعد تيديدا حقيقيا لمبيئة كطالبت بعقد اتفاقية عالمية لغرض مكاجية تمؾ 

ككانت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أكؿ مف استجابت ليذه الدعكة كتبنت الدعكة إلى 
المفاكضات الرسمية بشأف عقد اتفاقية تغير المناخ كذلؾ بمكجب قرارىا رقـ  إجراء
كفي شباط  لممفاكضاتمف خبلؿ المجنة الحككمية  1990في كانكف األكؿ  45/212
 2.عقدت ىذه المجنة أكؿ اجتماعاتيا لدراسة المشكمة 1991عاـ 

     
 

                                                           

.42أنظر : سعٌد ) سالم الجوٌلً ( ، مرجع سابق ، ص   1  
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 اللقرة األول       
 .ن تالير المناخأاإلطارية بشاالتلاقية                        

ستككيكلـ حكؿ البيئة اإلنسانية  بعد مركر عشركف عاما عمى انعقاد مؤتمر          
كجيت األمـ المتحدة الدعكة إلى عقد مؤتمر دكلي حكؿ البيئة كالتنمية ، حيث انعقد ىذا 

  2440يكليك  21إلى 3بالبرازيؿ في الفترة مف  المؤتمر بالفعؿ في مدينة ريك دم جانيرك
مف رؤساء الدكؿ  221دكلة مف بينيـ  223كلقد حضر ىذا المؤتمر ممثمي 

مية لـ يسبؽ كلقد انعقد كسط دعاية إعبل 'قمة األرض ''كالحككمات، كلذلؾ أطمؽ عميو 
كخطط عف مؤتمر ريك مجمكعة مف الكثائؽ اليامة ، مابيف إعبلنات ليا مثيؿ. ك صدر 

كتتعمؽ بالتغيرات المناخية ك مكافحة ارتفاع  كاتفاقيات أىميا ريك بشأف المناخعمؿ 
 1درجات الحرارة عف طريؽ الحد مف انبعاث الغازات المسببة لسخكنة الجك.

كتـ التصديؽ عمييا بعد إلغاء بنكد اإللزاـ منيا ، كاالكتفاء بتعيد الدكؿ المكقعة            
مف الغازات المسببة لسخكنة الجك كاحتباس الحرارة فييا لتعكد إلى ما  بتخفيض انبعاثاتيا

 .2442عاـ كانت عميو 
كلكنو يمثؿ الحؿ غير كاؼ لحماية مناخ األرض كىذا الحؿ كما يؤكد العمماء            

مف  –في صكرتيا األكلى اإللزامية الصارمة  –الكسط بعد رفض التكقيع عمى المعاىدة 
مف انبعاثات   %33كىي المسؤكلة بمفردىا عف  المتحدة األمريكية جانب الكاليات
 2.الغازات المذككرة

ككاف األكركبيكف كاليابانيكف يؤيدكف فرض ضريبة إلزامية عمى انبعاثات غاز 
الكربكف، الناتجة عف استخداـ مصادر الطاقة الحفرية كالنفط كالفحـ  ثاني أككسيد

لمبيئة،غير أف الدكؿ تستخدـ حصيمتيا في تحديث المعامؿ كالمصافي لتككف أقؿ تمكيثا 

                                                           

 0224( ، حماٌة البٌئة فً ظل القانون الدولً، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة  رٌاض صالح ) أبو العطا:أنظر 9  

. 921ص                                                               
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المنتجة لمنفط رفضت ىذه االتفاقية كما اعترضت عمييا الكاليات المتحدة بحجة إعاقتيا 
 1لمتنمية االقتصادية.

التكقيع عمييا عدد كبير مف تيدؼ ىذه االتفاقية التي أقرىا المؤتمر كقاـ بك            
( دكلة في ختاـ أعماؿ المؤتمر كدخمت االتفاقية حيز النفاذ في 230)الدكؿ

الغازات كذلؾ دكف  كالتي أصبحت سارية المفعكؿ إلى خفض إنبعاثات 02/23/2441
 2تحديد معدالت لمخفض أك تكاريخ محددة يصير االلتزاـ بيا.

كجاءت االتفاقية بمجمكعة مف المبادئ كااللتزامات العامة التي يجب عمى األطراؼ 
   3.االلتزاـ بيا كالعمؿ بمكجبيا 

مف اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ لعاـ  -3 -حددت المادة  لقد              
المبادئ العامة الكاجب االلتزاـ بيا كصكال إلى تحقيؽ اليدؼ مف إبراميا . كنظرة  2440

 فاحصة عمى ىذه المبادئ تبيف أنيا يمكف تصنيفيا إلى ثبلث طكائؼ:
دأ التنمية المستدامة تـ كاحتراما لمب تكريساف ;المستدامةمبادئ ترتبط بمبدأ التنمية  -

كعمييا ىذا الكاجب كينبغي أف  طراؼ حؽ تعزيز التنمية المستدامةلؤل النص عمى أف
السياسات كالتدابير المتخذة لحماية النظاـ المناخي مف التغير الناجـ عف نشاط  تككف

بشرم مبلئمة لمظركؼ المحددة لكؿ طرؼ ، كما ينبغي ليا أف تتكامؿ مع برامج 
التنمية الكطنية ، مع مراعاة أف التنمية االقتصادية ضركرية التخاذ التدابير لتناكؿ 

                                                                       (  . 3/1تغير المناخ )المادة
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ينبغي أف تتعاكف األطراؼ لتعزيز نظاـ اقتصادم مستداـ ، كتنمية مستدامة لدل  كما
جميع األطراؼ بما في ذلؾ التدابير المتخذة مف جانب كاحد كسيمة لتمييز تعسفي أك 

  1غير مسكغ أك تقييد مقنع لمتجارة الدكلية.
       لتنص في  2440كلقد جاءت اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف المناخ           
 عمى أف الدكؿ األطراؼ يجب عمييا:  1مادتيا 

لممارسات كالعمميػات التػي تكػبح "... العمؿ كالتعاكف عمى تطكير كتطبيؽ التكنكلكجيا كا  
جميػػػػػع .. فػػػػػي ة الصػػػػػادرة مػػػػػف غػػػػػازات دفيئػػػػػة .تخفػػػػػض أك تمنػػػػػع اإلنبعاثػػػػػات البشػػػػػري أك

 " كالزراعػػػة... القطاعػػػات ذات الصػػػمة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ قطاعػػػات الطاقػػػة كالنقػػػؿ كالصػػػناعة
عػػػداد خطػػػط مبلئمػػػة كعمييػػػا  التعػػػاكف عمػػػى اإلعػػػداد لمتكيػػػؼ مػػػع أثػػػار المنػػػاخ، كتطػػػكير كا 

نعػػػاش منػػػاطؽ  كمتكاممػػػة إلدارة المنػػػاطؽ السػػػاحمية كالمػػػكارد المائيػػػة كالزراعػػػة، كلحمايػػػة كا 
التكعيػػػة بما فػػػي ذلػػػؾ إفريقيػػػا، متضػػػررة مػػػف الجفػػػاؼ كالتصػػػحر كبالفيضػػػانات.السػػيما فػػػي 

 2.العامة فيما يتصؿ بتغير المناخ كتشجيع المشاركة مف جانب المنظمات غير الحككمية
أف تأخذ في االعتبار الحاجات كالظركؼ  كيجب ;الناميةمبادئ ترتبط بالدول  -

الخاصة لمدكؿ النامية كتأثير تغيرات المناخ عمييا، ذلؾ بشأف تحمؿ كتكزيع عبء 
3التدابير الخاصة بالسيطرة عمى عكامؿ تغير المناخ كأسبابو.

 

عمػى الػرغـ مػف اخػتبلؼ قػدرات كػؿ دكلػة  حيػث ;مبادئ تتعمق بـالتالير المنـاخي ذاتـو -
االلتػػػزاـ بحمايػػػة النظػػػاـ عمػػػى جميػػػع الػػػدكؿ  ودكؿ األخػػػرل ، فننػػػبالمقارنػػػة لمػػػكتنكعيػػػا 

المنػػػاخي لمنفعػػػة األجيػػػاؿ البشػػػرية الحاليػػػة كالقادمػػػة عمػػػى أسػػػاس مػػػف اإلنصػػػاؼ ككفقػػػا 
لممسػػؤكليات المشػػتركة كالمتباينػػة طبقػػا لقػػدرات األطػػراؼ المختمفػػة كعمػػى ذلػػؾ يجػػب أف 

رة فػػي مكافحػػة تغيػػر المنػػاخ كاآلثػػار المترتبػػة تأخػػذ البمػػداف المتقدمػػة النمػػك مكػػاف الصػػدا
                                                           

 09، دخلت حٌز النفاذ فً  9440ماي  24االتفاقٌة اإلطارٌة حول التغٌرات المناخٌة والمتبناة بنٌوٌورك فً أنظر:  9

             ،المادة الثالثة.     9442، 04العدد ، الجرٌدة الرسمٌة ، 9444مارس 
.234أنظر: مصطفى )سالمة حسٌن( ومدوس)فالح الرشٌدي(،مرجع سابق ،ص   2  
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كأنػػو يجػػب عمػػى جميػػع الػػدكؿ األطػػراؼ اتخػػاذ التػػدابير كاإلجػػراءات الكقائيػػة لمحػػد عميو.
النظػر عػف اليقػيف العممػي الػذم مف أسباب ظػاىرة تغيػر المنػاخ كتخفيػؼ أثارىػا بغػض 

  1اءات الكقائية.مازاؿ يحيط بالقضية ، كالذم ال يعد عذرا لتأجيؿ تنفيذ تمؾ اإلجر ما 
جاءت االتفاقية اإلطاريػة بشػأف تغيػر المنػاخ لعػاـ  فمقد ;المتقدمةمبادئ ترتبط بالدول  -

لتبيف بقدر مف التفصػيؿ كالتحديػد أكجػو مبػدأ ازدكاجيػة المعاممػة بػيف الػدكؿ فػي  2440
مجػػاؿ حمايػػة البيئػػة فالػػدكؿ المتقدمػػة دكف الػػدكؿ الناميػػة تػػـ تحميميػػا بالتزامػػات محػػددة 

اتخػاذ تػدابير منػاظرة بشػػأف  فمػف ناحيػة تمتػـز الػدكؿ المتقدمػة باعتمػاد سياسػات كطنيػة ك 
التخفيؼ مف تغير المناخ عف طريؽ الحد مف إنبعاثات غازات دفيئة البشػرية المصػدر 
مػػػف قبمػػػو كحمايػػػة كتعزيػػػز مصػػػارؼ كخزانػػػات غػػػازات الدفيئػػػة لديػػػو ، مػػػع األخػػػذ بزمػػػاـ 
المبادرة إلى تعديؿ االتجاىات األطكؿ أجبل لئلنبعاثات البشرية المصػدر بمػا يتفػؽ مػع 

 /أ.1/0االتفاقية " المادة ىدؼ 

ضافية  ''ف الدكؿ المتقدمة تقـك فنمف ناحية أخرل           بتكفير مكارد مالية جديدة كا 
لتغطية التكاليؼ المتفؽ عمييا. التي تتكبدىا الدكؿ النامية األطراؼ في االمتثاؿ 

لنقؿ التكنكلكجيا كتقـك أيضا بتكفير المكارد المالية بما في ذلؾ مكارد ،اللتزاماتيا.....
البلزمة لمدكؿ النامية األطراؼ لتغطية التكاليؼ اإلضافية الكاممة المتفؽ عمييا ، مع 
مساعدة الدكؿ النامية بصفتيا المعرضة بصفة خاصة ألثار تغير المناخ الضارة في 

 2(.1/1)المادة '' تغطية تكاليؼ مع تمؾ اآلثار الضارة
يا االتفاقية اإلطارية بشأف تغير لعامة التي نصت عميااللتزامات اأما فيما يخص         
كأخرل  ىي بدكرىا تنقسـ إلى نكعيف: مبادئ عامة تمتـز بيا كؿ الدكؿ2440لعاـ  المناخ

يج  تطبيقا لما سبؽ بيانو بشأف مبدأ  التقسيـ ىذاعمى الدكؿ المتقدمة ك تقتصر 
 االزدكاجية في التعامؿ مع الدكؿ .

                                                           

42،ص0292أنظر: أحمد)حالق(،التغٌرات المناخٌة والتأثٌرات الناتجة عنھا،المجموعة الھندسٌة لألبحاث العلمٌة   1  
.022مصطفى )سالمة حسٌن( ومدوس)فالح الرشٌدي(،مرجع سابق ،ص أنظر:     2  
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أكردت االتفاقية عدة تعيدات يمتـز األطراؼ بالكفاء بيا، تحقيقا لمقاصدىا  لقد           
 كمف تمؾ التعيدات التزاـ كؿ دكلة:

بأف تطكر كتنشر بطريقة دكرية اإلحصاءات الكطنية إلنبعاثات األنشطة         
 اإلنسانية كمصادرىا كالبيكت الخضراء التي ال تخضع لبركتكككؿ مكنتلاير ، مع استخداـ

أف تصكغ  المناىج المقارنة التي يتـ المكافقة عمييا في مؤتمر األطراؼ ، كما عمييا
كتضع كتنشر دكريا البرامج اإلقميمية الخاصة بتدابير تخفيؼ تغير المناخ كذلؾ بنصبلح 

نبعاثات البيكت الخضراء التي ال تخضع إمصادر إنبعاثات األنشطة اإلنسانية كتقميؿ 
 .مونتلاير لبركتكككؿ

كتتعاكف في تنمية كتطبيؽ كتكزيع ، بما في ذلؾ نقؿ التكنكلكجيا كممارسات تطكر  -
جراءات الرقابة كتقميؿ كمنع اإلنبعاثات مف مختمؼ القطاعات ، كتشمؿ قطاعات  كا 
دارة النفايات ، ككذلؾ تتعيد بأف تنمي  الطاقة كالنقؿ كالصناعة كالزراعة كالغابات كا 

في صيانة كتعزيز تدابير إنبعاثات البيكت الخضراء الغير  اإلدارة المستدامة ، كتتعاكف
، بما في ذلؾ األحياء كالغابات كالمحيطات كالنظـ البيئية مونتلاير خاضعة لبركتكككؿ

 البرية كالساحمية ك البحرية األخرل.
تتعاكف في اإلعداد لمتكافؽ مع أثار تغير المناخ كتنمية الخطط إلدارة المناطؽ  -

عادة تأىيؿ المناطؽ المتأثرة السيما في الساحمية ك م صادر المياه كالزراعة، كحماية كا 
 إفريقيا بالجفاؼ كالتصحر بالفيضانات.

تأخذ في الحسباف التغيرات المناخية عند إعداد السياسات االجتماعية  كذلؾ - 
المصاغة كاالقتصادية كالبيئية كأف تستخدـ الطرؽ المناسبة مف ذلؾ نظـ التقييـ البيئي 

لممشركعات أك قتصادية ك الصحية كنكعية البيئة محميا لئلقبلؿ مف مختمؼ اآلثار اال
 التدابير المتخذة لمتخفيؼ كالتكافؽ مع تغير المناخ .
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 كبأف تعمؿ عمى تنمية التعاكف في مجاؿ البحكث العممية كالتكنكلكجية كاالجتماعية ك  -
رشيؼ البيانات الخاصة بنظـ المناخ  االقتصادية كالمبلحظة المنتظمة ك تطكير أ

كتخفيض أك إقبلؿ عدـ التأكيد الخاص بأسباب كأثار كحجـ كتكقيت تغير المناخ كالنتائج 
 1االقتصادية كاالجتماعية لمختمؼ االستراتيجيات.

إضافة إلى قياـ الدكؿ المتقدمة بتكفير مكارد مالية جديدة لتغطية التكاليؼ            
، كنقؿ التكنكلكجيا ليذه  لدكؿ المتقدمة لبلمتثاؿ اللتزاماتيا كمساعدتياالتي تتكبدىا ا

ف الدكؿ المتقدمة كاألطراؼ األخرل المدرجة في المرفؽ األكؿ مف االتفاقية تمتـز نفالدكؿ 
مف غازات االحتباس الحرارم بفعؿ اإلنساف   نبعاثاتياإباتخاذ تدابير خاصة لمحد مف 

 كتعزيز قدراتيا لتثبيت ىده الغازات.   
نبعاثات ثاني أكسيد الكربكف عند مستكيات عاـ إ إف ىذه الدكؿ تمتـز بتثبيت   
. يضاؼ إلى ذلؾ مجمكعة أخرل مف الدكؿ المتقدمة تسمى 0222بحمكؿ عاـ  2442

 .ازات الدفيئة فييا دكف تحديد مدل التخفيضبدكؿ المرفؽ الثاني تمتـز بتقميؿ الغ
قنية الت يساعد عمى تنفيذ أحكاـ االتفاقية بعض األجيزة باإلضافة إلى كؿ ذلؾ        

كلقد األمانة العامة كاآللية المالية  مف ذلؾ: مؤتمر اإلطراؼ،المنشأة طبقا لبلتفاقية 
أكثر تحديدا في ىذا  2440لعاـجاءت اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ 

األطراؼ بكصفو الييئة العميا ليذه االتفاقية يبقى قيد االستعراض ر الشأف : فمؤتم
المنتظـ تنفيذ ىذه االتفاقية كأم صككؾ قانكنية أخرل ذات صمة يعتمدىا مؤتمر 

بلتفاقية األطراؼ . كيتخذ المؤتمر في حدكد كاليتو القرارات البلزمة لتعزيز التنفيذ الفعاؿ ل
 كتحقيقا ليذه الغاية يقـك المؤتمر بمايمي :

 

الفحص الدكرم اللتزامات األطراؼ كالترتيبات المؤسسة بمكجب االتفاقية في           
تعزيز كتسيير تبادؿ المعمكمات عف ، ضكء ىدؼ االتفاقية كالخبرة المكتسبة في تنفيذىا

                                                           
 .931، 932أحمد )عبد الكريـ سبلمة(، قانكنية حماية البيئة، مرجع سابؽ، ص ص أنظر:  1
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ناخ كآثاره ، مع مراعاة الظركؼ التدابير التي يعتمدىا األطراؼ لتناكؿ تغير الم
كالمسؤكليات كالقدرات المختمفة لؤلطراؼ ، كااللتزامات التي يتحمميا كؿ طرؼ بمكجب 

التي تتاح لو كفقا ألحكاـ إجراء تقكيـ عمى أساس جميع المعمكمات ، كذلؾ االتفاقية 
عف التدابير  االتفاقية لتنفيذ االتفاقية مف قبؿ األطراؼ ككذلؾ لآلثار لشاممة الناجمة

النظر في التقارير المقدمة بانتظاـ عف تنفيذ االتفاقية كأخيرا  المتخذة عمبل باالتفاقية
 1 .(7كاعتماد ىذه التقارير كتأميف نشرىا )المادة 

 اللقرة الثانية    
 .1997بروتوكول كيوتو      

بشأف تغير المناخ عددا  1992تضمنت اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لعاـ  
مف المبادئ كالتعيدات غير الممزمة إلطرافيا . كلغرض إيجاد التزامات أكثر تحديدا كدقة  
فقد ألحقت ىذه االتفاقية ببركتكككؿ تضمف تمؾ االلتزامات ىك بركتكككؿ كيكتك الذم عقد 

مة بالحد كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التي جاءت بيا االتفاقية كالمتمث 1997في كيكتك عاـ 
 2االحتباس الحرارم. مف ظاىرة

كقد أقر مؤتمر قمة األرض بنيكيكرؾ كثيقة تـ التكصؿ إلييا في المحظة  
         أكد فييا أف : نتائج القمة القادمة التي ستعقد بدال مف البياف الختامي األخيرة 

ية في مدينة التزمت الدكؿ الصناع 2442كفي عاـ  ' كيكتك بالياباف ستككف حيكية ''في '
 بمعدؿ ال 0220-0223كيكتك بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة مابيف 

، كيعتبر غاز ثاني أكسيد الكربكف ىك 2442% مقارنة بمستكيات عاـ 3يقؿ عف 
إلضافة إلى ثاني أكسيد با %32المسؤكؿ األكؿ عف ىذا التمكث المناخي بنسبة تقارب

                                                           

232مدوس )فالح الرشٌدي( ، مرجع سابق، ص : مصطفى) سالمة حسٌن( ورأنظ .  9 
الوذي    09/90/9442الملحق باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشوأن تغٌور المنواخ المبورم فوً  أنظر: بروتوكول كٌوتو 0

،ج.ر عوودد   03/24/0224المووؤرخ فووً  944-24صووادقت علٌووه الجزائوور بموجووب المرسوووم الرئاسووً رقووم          

                                  .                                                  24/22/0224،الصادرة بتارٌخ 04
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مف الغازات المنبعثة ككاربكنات يعد كؿ مف غاز الميثاف كغاز النتركز كالييدر الكربكف ، 
 الضارة بالمناخ.

في عميو فتح باب التكقيع  كالجدير بالمبلحظة أف بركتكككؿ كيكتك 
دكلة  33بعد أف صادقت عميو  ،0223فيفرم  21كدخؿ حيز النفاذ في  16/3/1997

مف إجمالي الغازات  %55ا مف الغازات نبعاثاتيإدكؿ متقدمة تمثؿ نسبة  بضمنيا
كيعد خطكة تاريخية كينبغي االلتزاـ الشامؿ بيذا البركتكككؿ  الكربكنية المنبعثة في العالـ

ف بركتكككؿ كيكتك بمكاده  يمـز الدكؿ األطراؼ  03الذم يخدـ عممية التنمية المستدامة كا 
 1 نبعاثات الغازات الممكثة لمبيئة.إفيو عمى خفض 

    :تحدة في مؤتمر كيكتككيقكؿ جكف بريسككت المفاكض الرسمي لؤلمـ الم 
ف مؤتمرا يتقرر فيو كاف تظاىرة سياسية قبؿ أف يكك كقد دكلة  12حضرتو أف المؤتمر 

ف ا مستقبؿ األرض الدكؿ الصناعية الكبرل لمصالح الشخصية كالرأسمالية لبعض كا 
بالرغـ مف الكعكد المبذكلة ، دكف تحقيؽ سقؼ الطمكحات المكضكعة في المؤتمر   حالت

نبعاثات بعد مؤتمر كيكتك ىك دليؿ عمى عدـ تحقيقو إلكيضيؼ أف التصاعد في كتائر ا
 2لؤلىداؼ التي أقيـ مف أجميا.

ف ىذا البركتكككؿ يتضمف           اـ بو لمكافحة تحديد ما يجب القيأكال عناصر:  3كا 
فيتضمف االلتجاء إلى استراتيجيات جديدة لتخفيض إعادة تسخيف األرض ، ثانيا 

البركتكككؿ عمى إطار فيتمثؿ في احتكاء  العنصر الثالث اأمنبعاثات الغازات الدفيئة إ
 3تنظيمي لضماف احتراـ أحكامو.

كتحمؿ  ، عمى أىمية كسائؿ خفض االنبعاثات مع تأكيد البركتكككؿ المذككر        
الدكؿ المتقدمة مسؤكلية نقؿ التكنكلكجيا لمدكؿ النامية كمساعدتيا ماليا كفنيا لمكاجية 

                                                           
 .229إبراهٌم )عطٌة الدسوقً( ، مرجع سابق ،ص: رأنظ 1
 .900محسن) أفكٌرٌن (،مرجع سابق ، صأنظر:  2
 .233مصطفى )سالمة حسٌن( و مدوس )فالح الرشٌدي (، مرجع سابق،صأنظر:  3
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مع  مشكمة تغير المناخ ، إلى جانب العمؿ عمى تطكير التكنكلكجيا أقؿ استيبلكا لمكقكد
بحيث ، كأقؿ ضررا لمبيئة ، فنف ىذا البركتكككؿ قد حدد آليات تحقؽ أىدافو لمكقكد 

قياـ الدكؿ المتقدمة  ىنص عمتي تالك آلية التنمية النظيفة في  ىاألكلاآللية تمثؿ ت
بمشركعات في الدكؿ النامية بغض مساعدة ىذه الدكؿ األخيرة في تحقيؽ اليدؼ 
األساسي مف االتفاقية ىذا إلى أف يساعد الدكؿ المتقدمة في االلتزاـ بتخفيض االنبعاثات 

 االتجار في كحدات خفض اإلنبعاثاتأما اآللية الثانية فتتمثؿ في  ، إلى الحد المقرر
نبعاثات فمابيف الدكؿ مف ناحية  كفيما بيف اإلكىي تسمح لمدكؿ المتقدمة بشراء كحدات 

نبعاثات أكثر مف إالشركات داخؿ الدكلة الكاحدة مف ناحية أخرل ، فيتـ الشراء لمف لديو 
                                                 ؿ .نبعاثات أقإالحد المسمكح ممف لديو 

مف البركتكككؿ تـ  1فكفقا لممادة المشترؾ لبعض بنكد البركتكككؿ كأخيرا آلية التقيد   
كذلؾ بيف الدكؿ المتقدمة بعضيا  شترؾ اللتزامات تخفيض اإلنبعاثاتإقرار مبدأ التقيد الم

اإلنبعاثات فيما بينيا فعمى سبيؿ المثاؿ  البعض ، كالذم يتحقؽ أيضا عف طريؽ تجارة 
إذا لـ تستيمؾ إحدل ىذه الدكؿ مخصصاتيا العاممة مف اإلنبعاثات فسكؼ يسمح ليا 
ببيع ما يفيض مف ىذه المخصصات لدكلة أخرل قد تككف في حاجة ماسة إلى استيبلؾ 

 كمية مف الطاقة تفكؽ المسمكح ليا بمكجب البركتكككؿ .

ة عمى نصكص بركتكككؿ كيكتك أف ىذا البركتكككؿ  يمقي العبء كنظرة عام         
األكبر مف المسؤكلية عمى عاتؽ الدكؿ المتقدمة كيمزميا بتقديـ العكف المادم كالفني 

كما أف ، لمدكؿ النامية لمكاجية اآلثار السمبية لممشكمة ك محاكلة إيجاد حمكؿ ليا 
الغازات الدفيئة بنسب محددة كفقا  نبعاثاتإالبركتكككؿ يفرض عمييا كحدىا تخفيض 

لذا ترل الدكؿ النامية أف المكقؼ الذم اتخذه البركتكككؿ منيا ، لجدكؿ زمني معيف
عمييا تحد مف مكقؼ عادؿ نظرا لككنيا مازلت في طكر النمك، كال ينبغي فرض قيكد 

بدكف أف فالدكؿ المتقدمة قد استطاعت أف تحقؽ التنمية فيما مضى  ياعممية التنمية في
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كمف ثـ البد مف تييئة نفس الظركؼ لمدكؿ النامية إعماال بمبدأ  تفرض عمييا قيكدا بيئية
  تكافؤ الفرص.

، فنف الدكؿ المتقدمة ىي المساىـ األكبر في انبعاث الغازات كمف ناحية أخرل          
بر األكثر لدكؿ النامية تعتلككنيا قد حققت درجة عالية مف التصنيع ، كما أف ا الدفيئة

، كذلؾ بسبب عدـ امتبلكيا حرارة األرضلممنتجات المتكقعة الرتفاع درجات عرضة 
التقدـ العممي أك المكارد المالية البلزمة لمتعامؿ مع الظاىرة  كعمى العكس مف ذلؾ ترل 

صؼ في حقيا ك الدكؿ المتقدمة ، كعمى رأسيا الكاليات المتحدة ، أف البركتكككؿ غير من
ف كانكا أكبر حجتيـ في ذ المساىميف في التغير المناخي حاليا ، فنف الدكؿ لؾ أنيـ كا 

المساىميف في ىذه كاليند كالصيف ستصبح مف أكبر  النامية كعمى رأسيا الدكؿ الكبرل
الظاىرة في المستقبؿ نظرا لمضييا قدما في عممية التصنيع دكف أف تمتـز بخفض 

بركتكككؿ لف يحقؽ اليدؼ منو كستظؿ اإلنبعاثات نبعاثات الغازات الدفيئة كمف ثـ فنف الإ
 كبيرة بالدرجة التي تيدد مناخ األرض.

كترتيبا عمى ذلؾ رفضت الكاليات المتحدة األمريكية التصديؽ عمى بركتكككؿ          
المعاممة بالنسبة لمدكؿ عدـ العدالة في يتمثؿ السبب األكؿ في كيكتك ألسباب ثبلثة : 

مف دكؿ العالـ مف االلتزاـ بخفض  %32 استبعاد ما نسبتوحيث تـ الصناعية، 
ارتفاع تكاليؼ تنفيذ بنكد البركتكككؿ ، أما الثاني فيتمثؿ في  اإلنبعاثات ) الدكؿ النامية(

عدـ التأكد الذم يحيط بالمشكمة كخطكرتيا  ىك السبب الثالثك ، كتحمؿ الدكؿ الصناعية
مكاليات المتحدة األمريكية في تنفيذالبركتكككؿ مف الناحية العممية كلكف تبقى المشاركة ل

 1 ضركرية بالنظر إلى أنيا أكثر الدكؿ مساىمة في ىذه اإلنبعاثات.
فمف ناحية ييدؼ ركتكككؿ كيكتك لو دالالت متعددة ، كاف األمر ، فنف ب كأيا         

سمبية عمى المناخ   آثارالتعامؿ مع النشاطات االقتصادية المتزايدة كما تسببو مف  إلى
مف ك مجاالت تمثؿ أىمية لمدكؿ المعنية كمف ثـ فالتنظيـ الدكلي في ىذا المقاـ يكاجو 
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كيطفك ك يييمف فنف تناقض المصالح البد أف يتحرؾ ناحية أخرل كترتيبا عمى ما تقدـ 
ى كالدكؿ النامية التي تنتظر مساعدة الدكؿ األكللنشاطات االقتصادية في أقاليميا عمى ا
ىذا إلى جانب تناقض المصالح بيف الدكؿ المصدرة مكاجية األخطار المحدقة بالبيئة في 

لمبتركؿ كالتي تسعى لزيادة صادراتيا ، كالدكؿ األخرل التي يجب أف تخفض مف كارداتيا 
 البتركلية .

كعمى الرغـ مف أم انتقادات قد تكجو لبركتكككؿ كيكتك فننو يعد خطكة ميمة كبناءة 
نبعاثات الغازات الدفيئة ، كبتركيزه عمى العكامؿ إالعمؿ عمى تخفيض معدؿ  في سبيؿ

قراره لمبدأ ازدكاجية المعاممة بيف الدكؿ   الحقيقية لتغير المناخ متمثمة في الدكؿ المتقدمة كا 
ذا كاف ىناؾ مكقؼ سمبي  فمعؿ الرأم العاـ العالمي مف جانب أمريكا تجاه البركتكككؿ كا 

ل القصير ، كلكف في المدل غير مف ىذا التكجو  ليس في المديو أف كتأثيراتو مف شأن
 1.الطكيؿ

                        اللرع الثاني

 .سعي الدول لموصول إل  اتلاق بدال عن بروتوكول كيوتو

خمؽ نظاـ لممعاينة  يتطمب استمرارية ارتفاع االنبعاثات كانتياء سرياف بركتكككؿ كيكتك
لعدـ التزاـ الممتزميف ببنكد البركتكككؿ كمزيد مف التطكر في المستقبؿ بما يحققو مصمحة 

، مؤتمر كانككف 2009الجميع كذلؾ ما أدل بالدكؿ إلى عقد مؤتمر ككبنياجف في 
 ، مؤتمر2013،مؤتمر كارسك 2012الدكحة  ،مؤتمر2011رباف في يكمؤتمر د 2010
 .2016ك مؤتمر مراكش  2015مر باريسكمؤت 2014ليما 
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 اللقرة األول                                     
 .هأىم المبادرات و المؤتمرات التي أقيمت قبل انعقادن و جمؤتمر كوبنيا         

ف إلى حشد الدعـ السياسي لمتكصؿ إلى اتفاؽ دكلي جييدؼ مؤتمر ككبنيا
طمكح حكؿ التصدم لظاىرة التغير المناخي بضركرة خفض الغازات الدفيئة المسببة 
لظاىرة االحتباس الحرارم إلى جانب قضايا فرعية أخرل عمى صمة بمسألة التغير 

كالفعالية ، كيككف  المناخي في العالـ ، كمعالجة أسبابيا بطريقة تتسـ بالنزاىة كالتكازف
االتفاؽ الجديد بديبل أقكل مف بركتكككؿ كيكتك الذم ستنتيي مرحمتو األكلى في 

       . 2012عاـ
كلقد سبؽ ىذا المؤتمر العالمي حصكؿ عدة أحداث كصدكر العديد مف التصريحات  

األخير إلى  أفضى فيك  كما تخممتو نقاشات حادة كتضارب في اآلراء كالتصريحات ،
إبراـ معاىدة غير ممزمة أعقبتيا بعض التصريحات كالتعميقات حكؿ ىذه االتفاقية 

                                                                               كمف أىـ ىذه المؤتمرات نذكر : كالمؤتمر بصفة عامة
يارت ان حيث;2000لعام  ((cop6مؤتمر األطراا المنعقد في الىاي ، ىولندا 

التفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغيير المناخ الذم المفاكضات في مؤتمر األطراؼ 
يعكد السبب في المقاـ إلى الخبلؼ غير القابؿ لمحؿ بيف ك استضافتو الىام بيكلندا ، 

السابؽ جكرج اإلتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة األمريكية كلقد أعمف الرئيس األمريكي 
 ـ أف الكاليات المتحدة  لف تصادؽ عمى بركتكككؿ كيكتك .  0222بكش في ربيع عاـ 

التي  ''قمة األرض ''سنكات عمىعشر  مركر بعد;  2002لعام  جوىانسبرجقمة 
، عقدت األمـ المتحدة مؤتمر القمة العالمي  ـ 2440استضافتيا ريك دم جانيرك عاـ 

بجنكب إفريقيا لتقييـ الكضع العالمي كالتقدـ الذم تـ  جكىانسبرجلمتنمية المستدامة في 
ـ كفي  2440إحرازه في تطبيؽ االتفاقات الدكلية التي تـ تبنييا في ريك دم جانيرك عاـ 

كمف أجؿ تأكيد كتجديد التعيدات التي التـز بيا قادة العالـ  ، ـ2422مؤتمر ستككيكلـ 
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ة دمستقبمي حكؿ المسائؿ المثارة سابقا كالمستجفي ريك  كلتحديد األكلكيات لمعمؿ ال
  الحقا.

انطمؽ التحضير الرسمي لممؤتمر العالمي لمتنمية المستدامة بمقتضى قرار 
 دامت المرحمة  02/20/0222الصادر في  33/244الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

كاجتماعات رسمية  التحضيرية فترة قصيرة جدا تمت فييا عدة اجتماعات كلقاءات جيكية
كيتعمؽ جدكؿ عمؿ المؤتمر بالبحث في مدل تجسيد كتنفيذ االلتزامات المنبثقة عف 
مؤتمر ريك مف جية كالتأكيد عمى البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة بالتركيز عمى الفقر 

ل كاألزمة المالية كالمشاكؿ األمنية التي لـ يتـ التركيز عمييا في مؤتمر ريك مف جية أخر 
فكاف عمى المتفاكضيف في المؤتمر في المؤتمر البحث عف التطكرات إلنجاز كتنفيذ 

 . النصكص المترتبة عف مؤتمر ريك كالعراقيؿ التي حالت دكف تنفيذىا
مجاالت في مؤتمر طمب األميف العاـ لؤلمـ المتحدة االىتماـ بخمسة 

د البحرية،مكافحة التمكث جكىانسبكرغ كىي كالتالي:الصحة، الماء،الطاقة،حماية المكار 
 مف المصادر الكيماكية كسبب االىتماـ بيذه المجاالت أنيا تمس العديد مف سكاف العالـ
 31كقد ترتب عف مؤتمر جكىانسبرغ برنامج عمؿ عبارة عف كثيقة تتككف مف 

فصكؿ منيا ما يتعمؽ بالفقر كأساليب اإلنتاج  22فقرة التي تنقسـ إلى  233صفحة ك
بؿ يكمميا كيجعميا آنية   02، الصحة فيك ال يتناقض مع أجندة القرف كاالستيبلؾ 

كالتي تتعرض آلثار تغير المناخ كيحدد المجاالت كيؤكد عمى مشاكؿ الدكؿ المتخمفة 
الجديدة التي بدأت تأخذ مكانة ذات أىمية عمى المستكل الدكلي كالعكلمة كالتجارة 

 العالمية.
يمكف لقكؿ أف الدكؿ النامية لـ تفمح في تحكيؿ القمة إلى مؤتمر ييدؼ إلى تنفيذ ما تـ 
االتفاؽ عميو في رم كدم جانيرك كذلؾ مف خبلؿ كضع برامج محددة كجداكؿ زمنية 

بسبب ميؿ الدكؿ المتقدمة منذ البداية إلصدار قرارات غير ممزمة دكف لتنفيذ االلتزامات 
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مف الكفاء بالتزاماتيا التي تعيدت بيا فيما يخص نقؿ جداكؿ زمنية ك التممص 
 .     2440التكنكلكجيا إلى الدكؿ النامية كىك التعيد الذم قطعتو عمى نفسيا في قمة ريك 

حيث ; 2002-2003( cop9مي ن ) و (cop8)مؤتمر األطراا المنعقد في دليي
( الذم عقد بدليي cop8حاكؿ اإلتحاد األكركبي مف دكف جدكل في مؤتمر األطراؼ)

دفع الكزراء مف أجؿ اتفاؽ عمى إعبلف عف ضركرة كضع مزيد مف المبادرات لمحد باليند 
 1مف تغير المناخ .

ضػػـ سػػتة مػػف كبػػار الػػدكؿ الممكثػػة كلقػػد ; 2006الــذي عقــد فــي أســتراليا عــام  االجتمــاع
لمبيئػػػة فػػػي العػػػالـ تتقػػػػدميـ الكاليػػػات المتحػػػدة ركج المجتمعػػػػكف لتبنػػػي تكنكلكجيػػػات الطاقػػػػة 

ككػػاف  النظيفػػة ككسػػيمة بديمػػة لمتصػػدم لظػػاىرة اإلحتػػرار العػػالمي خػػارج بركتككػػكؿ" كيكتػػك"
مػػػػػف  و تحػػػػػت األرض ك ضػػػػػخو فػػػػػي أبػػػػػار الػػػػػنفطاحتجػػػػػاز ثػػػػػاني أككسػػػػػيد الكػػػػػاربكف كعزلػػػػػ

لتكنكلكجيات التي تداكلكىا. لكف كثيرا مف العمماء كأنصار البيئػة يقكلػكف أف كميػات كبيػرة ا
سػػػيككف مػػػف ك   جديػػػدمػػػف ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػكف المحقػػػكف سػػػكؼ تتسػػػرب إلػػػى الجػػػك مػػػف 

ف األمثمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ كثيػػػرة كمكجعػػػة، ففػػػي أسػػػكأ المسػػػتحيؿ قيػػػاس مػػػدل ىػػػذا التسػػػرب.  كا 
ـ  2413شػخص عػاـ  2222تػكفي نحػك  قػرف العشػريفحادث خبلؿ العقػكد األخيػرة مػف ال

مميػكف طػف مػف غػاز ثػاني أكسػيد الكربػكف مػف أعمػاؽ بحيػرة نيػرس  2.0إثر انبعػاث قرابػة 
                                                                              كفػػػي الكػػػامركف كفػػػؽ تقريػػػر الككالػػػة لمطاقػػػة الدكليػػػة.                     

جمػػع ىػػذا المػػؤتمر أكثػػر مػػف عشػػرة آالؼ ث بحيػػ ;2007( لعــامcop13مــؤتمر بــالي )
دكلة باالشتراؾ مع مراقبيف مف المنظمػات  232، مف بينيـ ممثمكف عف أكثر مف  مشارؾ

غيػػر الحككميػػة ككسػػائؿ اإلعػػبلـ كتكجػػت أعمػػاؿ المػػؤتمر باعتمػػاد'' خارطػػة طريػػؽ بػػالي'' 
جديػػدة عمػػى أف يػػتـ التكصػػؿ إلػػى اتفاقيػػة بشػػأنيا فػػي  التػػي رسػػمت المسػػار لعمميػػة تفػػاكض

                                                           
:االنترنت أنظر: المبادرات واالتفاقٌات، موقع 9  

http//www.qafilah.com/q/ar/12/2/643-1                                                                       
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ـ بحيػػث تػػػؤدم فػػي نيايػػػة المطػػاؼ إلػػػى اتفاقيػػػة 0224ف لمتغيػػر المنػػػاخي جمػػؤتمر ككبنيػػػا
 1ـ.0220دكلية حكؿ تغير المناخ لما بعد 

جكالت مفاكضات بشأف تغيػر المنػاخ. غيػر  4جريت أ ،خبلؿ العاميف التالييف ك
لة االلتزامػػات كالتعيػػدات لتخفػػػيض أمازلػػت مختمفػػة حػػكؿ مسػػف الػػدكؿ المتقدمػػة ك الناميػػة أ
كلػػػـ يحػػػرز سػػػكل تقػػػدـ ضػػػئيؿ فػػػي المفاكضػػػات دكف  ،نبعاثػػػات الغػػػازات الحابسػػػة لمحػػػرارة إ

 التكصؿ إلى نتائج مممكسة.

كيذكر أف خطػة عمػؿ بػالي التػي ميػدت لمػؤتمر ككبنيػاغف ركػزت عمػى ضػركرة 
    مسػتكل الػكطني كلكػف سػكؽ الغػازات الدفيئػة ال تبني البمػداف الناميػة تػدابير التخفيػؼ عمػى ال

سػيحتـ خطػر التغيػر المنػاخي  يعمؿ مفرقػا لػذا سػيككف التعػاكف بػيف الحككمػات ممزمػا كىكػذا
 2نكعا مف الكحدة العالمية لمتصدم لو.

ــة جمــؤتمر كوبنيــا ديسػػمبر  2انعقػػد المػػؤتمر فػػي الفتػػرة بػػيف  ;2009ن لمتاليــرات المناخي
الػػػدانمارؾ كلقػػػد شػػػاركت فػػػي كانعقػػػدت القمػػػة فػػػي ككبنيػػػاغف ،  0224ديسػػػمبر  23حتػػػى 

 دكلػػة كىػػـ الػػدكؿ األعضػػاء فػػي األمػػـ المتحػػدة بحيػػث يػػأتي المػػؤتمر كتكامػػؿ 240المػػؤتمر
 تمفػة " مسػؤكليات مشػتركة لكػف مخ" كىػك يػدعـ مبػدأ 2442التفاقية كيكتك التي انعقدت عاـ
 .ديسمبر باتفاقية غير ممزمة قانكنا  24كلقد اختتـ المؤتمر أعمالو في 

اتفػاؽ عػػالمي جديػػد لحمايػة البيئػػة مػف مخػػاطر التغيػػرات  إبػػراـاليػػدؼ منػو ككػاف           
حيػػػث اختػػػتـ االجتمػػػاع بنتػػػائج مخيبػػػة بعػػػد المناخيػػػة ك تخفػػػيض انبعػػػاث الغػػػازات الدفيئػػػة 

بحيػػث يضػػع االتفػػاؽ ىػػدفا بتحديػػد الزيػػادة فػػي درجػػة  الػػدكؿمفاكضػػات مكثفػػة بػػيف ممثمػػي 
كىػك الحػد الحرارة عند أقصػى حػد يبمػغ درجتػيف مئػكيتيف عمػى الفتػرة التػي سػبقت الصػناعة 

                                                           

.92،ص0223،مارس 44مجلة الوكالة الوطنٌة للطاقة الذرٌة ،العدد  كوكب األرض المتغٌر، أنظر:  1  
2
                                                                :االنترنتالتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ المنعقد فً بالً ، موقع  92مؤتمر األطراف : أنظر  

 http://arabic.people.com.cn/31663/6834062.html                                                                     
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الػػذم يعتبػػر بمثابػػة البدايػػة لحػػدكث تغيػػػرات خطيػػرة مثػػؿ المزيػػد مػػف الفيضػػانات كالجفػػػاؼ 
لنتػائج ىػذا تمػؼ األنظػار مكجيػة كقػد كانػت مخ كالعكاصؼ الرممية كارتفاع مناسيب البحار

 1اعتبره البعض خطكة إلى األماـ أعتبره اآلخر خيبة أمؿ.المؤتمر الذم 

 فقرة تتضمف تكجييات عامة أىميا : 20يتككف االتفاؽ مف 

التعاكف الدكلي مف أجؿ العمؿ عمى تخفيض غازات االحتباس الحرارم في الجك ، مػع   -
مراعػػػػاة ظػػػػركؼ الػػػػدكؿ الناميػػػػة التػػػػي تعتبػػػػر أف اسػػػػتراتيجيات التنميػػػػة التػػػػي تعتمػػػػد عمػػػػى 

 (.0فقرة الانبعاثات ضعيفة ضركرية لتحقيؽ تنمية مستديمة )

، إلػى 0202االنبعاثات إلػى غايػة  تقديـ الدكؿ المتقدمة ألىدافيا المتعمقة بالتقميص مف  -
 (.1)الفقرة  32/22/0222األمانة العامة قبؿ 

عمى الدكؿ النامية التي تقـك ببعض النشاطات كاألعمػاؿ طكعػا مػف أجػؿ التقمػيص مػف   -
االنبعاثػػات،أف تقػػدـ تقاريرىػػا الكطنيػػة كػػؿ سػػنتيف ، كالنشػػاطات التػػي تحظػػى بػػدعـ دكلػػي 

 (.3فقرة ىي فقط التي تسجؿ في سجؿ دكلي)ال

يسػػػمح بجمػػػع كتػػػكفير مػػػكارد ماليػػػة  ميكػػػانيـز  بننشػػػاءتقػػػديـ الػػػدكؿ المتقدمػػػة مسػػػاعدات   -
 . (1)الفقرة 

تكفير الدكؿ المتقدمة مكارد مالية جديدة إضافية مناسبة كتسييؿ كيفيػة الحصػكؿ عمييػا   -
،لبلسػػتثمار 0220إلػى  0222مميػار دكالر كلفتػرة تمتػد مػف32كىػي بػذلؾ التزمػت بتػكفير 

المؤسسػػػات أك الييئػػػات الدكليػػػة كتػػػكزع ىػػػذه  مباشػػػرة فػػػي الغابػػػات أك االسػػػتثمار بكاسػػػطة
المػػػكارد يشػػػكؿ متػػػكازف عمػػػى الػػػدكؿ األكثػػػر فقرا،األقػػػؿ تطػػػكرا كالػػػدكؿ الجزريػػػة الصػػػغيرة 

 .السيما اإلفريقية

                                                           
: محمد)عبد الكافً( ،قمة المناخ بكوبنھاجن خطوة إلى األمام أو خٌبة أمل،مجلة اإلذاعات العربٌة ،العدد أنظر 9

.09،ص4،0292                
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 ،كمف أجؿ إدارة ىذه المكارد ستحاكؿ الدكؿ إنشاء0202مميار دكالر لغاية  222تكفير 
كـ أساسا عمى مبدأ التساكم في التمثيؿ،ككبنياجف،لتعزيز قدرات الدكؿ الناميةىيئة تق  

 كتمكينيا مف تنفيذ سياساتيا المرتبطة بالتقميص مف االنبعاثات. 
إنشػػػػاء ىيئػػػػة ذات مسػػػػتكل عػػػػاؿ تعمػػػػؿ تحػػػػت إشػػػػراؼ مػػػػؤتمر األطػػػػراؼ لدراسػػػػة كيفيػػػػة  -

إنشػػاء  رات الػػدكؿ الناميػػةمػػة فػػي تعزيػػز قػػدمسػػاىمة ىػػذه المػػكارد بمػػا فييػػا المػػكارد البدي
 ميكانيـز يتكفؿ بتسييؿ نقؿ التيكنكلكجيا إلى ىذه الدكؿ.

البعيػػد عمػػى أسػػاس مػػا  كتعزيػػز األىػػداؼ عمػػى المػػدم 0223الػػدعكة لتقيػػيـ االتفػػاؽ فػػي  -
درجػػة بػػدال مػػف  2,3تكصػػؿ إليػػو العمـ،خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بارتفػػاع درجػػة الحػػرارة إلػػى 

درجتيف،كالػػػػػػدعكة إلػػػػػػى تحضػػػػػػير اجتمػػػػػػاع آخػػػػػػر لمػػػػػػؤتمراالطراؼ فػػػػػػي المكسػػػػػػيؾ مػػػػػػف 
إلػػػػػػػػػػى  03/22/0222،كاجتمػػػػػػػػػػاع آخػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 22/20/0222إلػػػػػػػػػػى  04/22/0222
 بجنكب إفريقيا. 24/20/0222

ف االتفػػاؽ فيتمثػػؿ فػػي منػػع تبػػايف المصػػالح االقتصػػادية الكطنيػػة مػػف أمػػا مكقػػؼ الػػدكؿ مػػ
في االقتصاد العالمي كفي بناء مجتمع دكلي عادؿ الستخداـ المػكارد الطبيعيػة إحراز تقدـ 

كحتػػػى بالنسػػػبة لمشػػػكمة تغيػػػر المنػػػاخ التػػػي تشػػػكؿ أكبػػػر تحػػػديات العصػػػر، الف المصػػػالح 
لعػػالـ التغيػػرات المناخية،سيشػػكؿ ىػػذا تراجعػػا الكطنيػػة تػػؤثر عمػػى الػػكتيرة التػػي يعػػالج بيػػا ا

كبيػػػػرا ،خاصػػػػة مػػػػع ظيػػػػكر الػػػػدكؿ ذات االقتصػػػػاد البػػػػارز أك الصػػػػاعد،اتخاذ الػػػػدكؿ ذات 
االقتصاد الصاعد كنندكنيسػيا ،الصػيف،اليند،جنكب إفريقيا،البرازيػؿ تطكعػا خطػكات رياديػة 

 32بعاثاتيػػا بنسػػبة ، كػػذلؾ اسػػتعداد المجمكعػػة األكركبيػػة لتقمػػيص ان لتعػػالج ىػػذه المشػػكمة
فػػي المائػػة إف تحركػػت أطػػراؼ أخػػرل كالكاليػػات المتحػػدة ،ألف سياسػػاتيا المحميػػة ال تسػػمح 

تحػدث عػف ىػذه المشػكمة كحػاكؿ  لمرئيس أكباما الذم الػذم يعػد أكثػر مػف أم رئػيس سػابؽ
   . معالجتيا
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كيعتبػػػر االتفػػػاؽ كثيقػػػة تتضػػػمف التزامػػػات سياسػػػية تكجيييػػػة كليسػػػت ممزمػػػة كغيػػػر 
كغير مرتبطة بأرقاـ كآجاؿ محددة، بالتػالي ال يمكػف البحػث كالتحقػؽ مػف صػحتيا  كاضحة

إال بالنسػػبة لممشػػاريع التػػي تسػػتفيد مػػف الػػدعـ الػػدكلي، سػػكاء مػػف حيػػث التمكيػػؿ أك تػػكفير 
التكنكلكجيػػا التػػي تخضػػع إلجػػراءات كالتزامػػات يمكػػف تقييميػػا كتكثيقيػػا كالتحقػػؽ منيػػا ككػػاف 

 يع التي طاؿ النقاش حكليا . ىذا العنصر مف أحد المكاض

ال يضػػع االتفػػاؽ التزامػػات قانكنيػػة كال يمػػـز الػػدكؿ بكضػػع اتفاقيػػة بػػدؿ بركتككػػكؿ 
،يعػػػد ذلػػػؾ فشػػػؿ آخػػػر لؤلمػػػـ المتحػػػدة كلمػػػؤتمر  0220كيكتػػػك الػػػذم سػػػينتيي سػػػريانو فػػػي 

األطػػػراؼ فػػػي اتفاقيػػػة تغيػػػر المنػػػاخ ، إذ أف الػػػدكؿ الغربيػػػة ترغػػػب فػػػي التكصػػػؿ إلػػػى إبػػػراـ 
ف اتفاق يػػة جديػػدة تنضػػـ إلييػػا كػػؿ الػػدكؿ ، السػػيما الػػدكؿ ذات االقتصػػاديات الصػػاعدة ، كا 

الدكؿ الصناعية الكبرل ال ترغػب فػي التحػرؾ بسػبب إحجػاـ الػدكؿ الصػاعدة ،فػي الحقيقػة 
 1 فع ثمف عدـ تحرؾ الدكؿ الصناعية .الدكؿ الفقيرة ىي التي ستعاقب ، ألنيا تركت لتد

 الثانية   اللقرة                                    

   .نجأىم المؤتمرات التي عقدت بعد مؤتمر كوبنيا                  

دعكات عديدة لبلنتباه إلشكالية تغير المناخ كتأثيراتيا السمبية عمى العالـ  بعد          
كأجؿ الحسـ فيو ختمت النقاشات باتفاؽ ككبنياجف الذم لـ يمؽ مكافقة مف كؿ األطراؼ 

دكلة  140حيث أعمنت أكثر مف  2010إلى اجتماع األطراؼ في بركتكككؿ كيكتك عاـ 
د ألجؿ الكصكؿ التفاؽ بشأف المناخ يطبؽ عمى ، كلقد تكاصمت الجيك دعميا لبلتفاؽ

البمداف المتقدمة كالبمداف ذات االقتصاد االنتقالي لتسببيا في انبعاثات الغازات الدفيئة 
كعقدت مؤتمرات لؤلطراؼ في االتفاقية اإلطارية بشأف تغير المناخ كفيما يمي أىـ تمؾ 

 المؤتمرات كأبرزىا:
                                                           

ماٌة البٌئة فً إطار التنمٌة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولً ،رسالة دكتوراه أنظر:زٌد المال)صافٌة(،ح 9

.     902،904،902،ص ص 0292كلٌة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تٌزي وزو                     
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عقدت الدكرة السادسة عشر لمؤتمر تغير المناخ في  2010في ديسمبر  :مؤتمر كانكون
عمى مد فترة عمؿ الفريؽ المتابع لمعمؿ التعاكني كانككف بالمكسيؾ ، حيث تـ االتفاؽ 

الطكيؿ األجؿ بمكجب االتفاقية اإلطارية لمدة عاـ ككذلؾ األمر بالنسبة لمفريؽ العامؿ 
مرفؽ األكؿ كفقا لبركتكككؿ كيكتك المتابع لبللتزامات اإلضافية لؤلطراؼ المدرجة في ال

  ، كأقرت    2015كما تـ االتفاؽ عمى النظر في تعزيز اليدؼ الطكيؿ المدل بمراجعة عاـ 
كنطار كانككف لمتكيؼ كلجنة التكيؼ كآلية كانككف إنشاء مؤسسات جديدة  اتفاقية

 التكنكلكجيا كمركز كشبكة تكنكلكجيا المناخ كالصندكؽ األخضر لممناخ.

لمؤتمر المناخ في ديرباف  17عقدت الدكرة  2011ديسمبر  11كفي  :ر ديربانمؤتم
كتـ فييا االتفاؽ عمى قرارات عديدة منيا تجديد فترة التزاـ ثانية بمكجب بجنكب إفريقيا ، 

بمنياج بركتكككؿ كيكتك كتشغيؿ الصندكؽ األخضر لممناخ ، كبدء عمؿ الفريؽ المعني 
كبدأ عمؿ الفريؽ المعني بمنياج ديرباف إلعداد بركتكككؿ أك أداة قانكنية أخرل أك نتيجة 

 بمكجب االتفاقية اإلطارية يتـ تطبيقيا عمى كؿ األطراؼمتفؽ عمييا ذات قكة قانكنية 
براـ اتفاؽ جديد في أفؽ عاـ  كدخكؿ األداة القانكنية الجديدة حيز التنفيذ عاـ  2015كا 

 1أقصى حد .ك 2020

لمؤتمر التغيرات  18عقدت الدكرة  2012في ديسمبر  ; COP18 مؤتمر الدوحة
 2 إلىنكفمبر  01خبلؿ الفترة مف في العاصمة القطرية الدكحة  COP18 المناخية
فترة االلتزاـ الثانية  إقرارمؤتمر ال إليياأىـ النتائج التي تكصؿ مف ك  ، 0220ديسمبر

 نبعاثاتاكتخفيؼ  0223ير المناخي العالمي التغ التفاؽكالجدكؿ الزمني  لبرتكككؿ كيكتك
إتماـ البنية التحتية  إلى باإلضافة 0202 قبؿ عاـفي البمداف المتقدمة  الدفيئة تالغازا

 . الجديدة، كالتمكيؿ المناخي عمى المدل البعيد

                                                           

الموقع: وفشل،أنظر: مؤتمر المناخ محطات    1 

  www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/11                                                            
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الممـز  االتفاؽ، كالذم يعتبر  أسفر المؤتمر عف تعديؿ بركتكككؿ كيكتككلقد       
الغبلؼ الجكم، حيث ستبدأ فترة  إلىبتقميص العكادـ  الكحيد الذم تتعيد الدكؿ بمكجبو 

عمى اإلجراءات  االتفاؽ، مع  0202حتى  0223يناير  2الثاني بو ابتداء مف  االلتزاـ
العمؿ بمكجبو، كالتزمت الدكؿ المكافقة عميو بضركرة  استمرارالقانكنية التي تضمف 

 0221في تخفيض إنبعاثات الغازات الدفيئة بفترة ال تتعدل عاـ  التزاماتيا مراجعة
كدراسة إمكانية زيادة معدالت نسب خفض االنبعاثات لدل كؿ منيا كيستمر العمؿ 

 1. 0223بآليات 

شممت مكافقة الدكؿ المجتمعة عمى العمؿ  ك أكد مف خبلؿ المؤتمر أف نتائجو
العاـ اتفاؽ عالمي متعمؽ بالتغير المناخي كيغطي كافة البمداف اعتبارا مف  إلىلمتكصؿ 

عمى إيجاد سبؿ تصعيد  االتفاؽ، كما تـّ 0223خبلؿ العاـ  اعتمادهعمى أف يتـ  0202
لمحد مف اإلنبعاثات كذلؾ لكي تبقى الزيادة في  0202الجيكد المبذكلة قبؿ حمكؿ عاـ 
درجة مئكية كالمتفؽ عمييا دكليا طبقان لمتقارير العممية  0متكسط درجة حرارة العالـ دكف 

حيث كافقت الدكؿ عمى تقديـ  المناخ الصادرة عف الييئة الحككمية الدكلية المعنية بتغير 
أمانة األمـ المتحدة المعنية  إلىالمتعمقة بالخطط كالمبادرات  االقتراحاتالمعمكمات كرفع 
نص تفاكضي خبلؿ فترة ال  إلىكالتكصؿ  0223مارس  2 بحمكؿبالتغير المناخي 

إعداد مسكدة نص تفاكضي قبؿ مايك  إلى، كذلؾ لمتكصؿ 0221تتعدل نياية العاـ 
2015 . 

المتحدة باف كي مكف مف الدكحة أنو سيقـك بدعكة  لؤلمـكقد أعمف األميف العاـ  
ساعدة في بيدؼ حشد اإلرادة السياسية لمم 0221خبلؿ عاـ  االجتماع إلىقادة العالـ 

 .0223ضماف الكفاء بالميمة الزمنية كالتي تنتيي بحمكؿ العاـ 

                                                           

،موقع االنترنت:بالدوحة  مؤتمر األطراف للتغٌرات المناخٌة أنظر:  1 
www.iisd.ca/vol12/enb12567a.html                                                                               
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أف الحككمات المجتمعة في الدكحة طكرت خطة إلتماـ  إلىكأشارت النتائج أيضا  
البنى التحتية الجديدة بيدؼ نقؿ التكنكلكجيا كالتمكيؿ إلى الدكؿ النامية كاالنتقاؿ إلى 

لصندكؽ ندت اختيار جميكرية ككريا كمكاف كما سامرحمة التطبيؽ الكامؿ ليذه البنى، 
، كمف المتكّقع أف يبدأ ىذا الصندكؽ  المناخ األخضر كخطة عمؿ المجنة الدائمة المالية

مما يعني أّنو يمكنو إطبلؽ مبادراتو عاـ  0223النصؼ الثاني مف العاـ  عممو خبلؿ 
لمركز تكنكلكجيا ، كقد كافقت الحككمات أيضان عمى إنشاء مجمس استشارم 0221
 1.المناخ

لمؤتمر األمـ المتحدة التاسعة عشرة  عقدت الدكرة  2013نكفمبر  في: مؤتمر وارسو
كقد  2013نكفمبر  23إلى 11لممناخ في العاصمة البكلندية كارسك في الفترة الممتدة مف 

تركزت المفاكضات حكؿ تنفيذ االتفاقيات التي تـ الكصكؿ إلييا في االجتماعات السابقة 
كتشمؿ استكماؿ عمؿ الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ ، كما قرر 

، كما أقرت 2020المؤتمر اإلسراع في تنفيذ خطة عمؿ بالي كطمكح ما قبؿ عاـ 
طار كارسك لممبادرة كارسك الدكلية حكؿ األطراؼ قرارا بننشاء آلية  الخسائر كاألضرار ، كا 

 االنبعاثات الناجمة عف تدىكر الغابات في الدكؿ النامية .المعززة لخفض 

لمؤتمر تغير المناخ في ليما  عقدت الدكرة العشركف  2014سمبر دي 1 في مؤتمر ليما;
ديسمبر ، كيتضمف المؤتمر الدكرة العشريف لمؤتمر أطراؼ  12بيرك كاستمر حتى 

اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ كالدكرة العاشرة لمؤتمر األطراؼ العامؿ 
بكصفو اجتماع األطراؼ في بركتكككؿ كيكتك ، كما عقدت ثبلث ىيئات فرعية 

كىي الييئة الفرعية لمتنفيذ كالييئة الفرعية لممشكرة العممية اعاتيا خبلؿ ىذا المؤتمر اجتم
حكؿ التقدـ  كالتكنكلكجية كالفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعزز

بركتكككؿ أك أداة قانكنية أخرل متفؽ عمييا ذات قكة  ''المحرز أثناء العاـ الثالث بنعداد 
                                                           

،موقع االنترنت السابق.بالدوحة  مؤتمر األطراف للتغٌرات المناخٌة أنظر:  1 
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عمى أف تدخؿ حيز  2015بحمكؿ  ''قانكنية بمكجب االتفاقية تنطبؽ عمى جميع األطراؼ
                                                                                                        2020.1التنفيذ بحد أقصى 

ديسمبر عقد مؤتمر  11نكفمبر ك 30الفترة الممتدة مف كفي  :COP21 مر باريسمؤت
كيعتبر ىذا  كىك مؤتمر كقمة دكلية جرت في العاصمة الفرنسية باريس cop 21باريس 

مف مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة المبدئية بشػأف التغير  21المؤتمر النسخة 
التفاقية كيكتك . مف الدكؿ الحاضرة في اجتماعات األطراؼ  11المناخي ككذلؾ النسخة 

كالمشترككف يجتمعكف في ىذا المؤتمر إلقرار إجراءات بيدؼ الحد مف االحترار العالمي 
 1,5كبمتابعة الجيكد لكقؼ ارتفاع الحرارة عند 2100درجتيف مئكيتيف بحمكؿمف ألقؿ 

درجة مئكية بعد تأكيد دكؿ كاقعة عمى جزر ميددة بارتفاع مستكل البحر أنيا ستصبح 
   كىذه االتفاقية تقر بكجكددرجة مئكية  1,5في خطر إذا تجاكزت درجة حرارة األرض 

تغير مناخي مصدره اإلنساف ، كيعطي لمبمداف الصناعية األسبقية في تحمؿ مسؤكلية  ''
رئيس دكلة  158دكلة منيـ  195كيشارؾ في ىذا المؤتمر   ''مكافحة ىذه الظاىرة 

كحككمة ما يجعؿ ىذه النسخة بالذات أىـ كأكبر اجتماع بعد اجتماع الجمعية العامة 
 2 لؤلمـ المتحدة .

أفريؿ  22تكقيع الكثيقة في مقر األمـ المتحدة بنيكيكرؾ في رت مراسيـ جلقد  ك       
أنيا ال تدخؿ حيز التنفيذ دكلة  منيا الجزائر إال  175مف قبؿ  عمى مستكل عاؿ2016

بالمائة مف الحجـ  55بمدا تطمؽ ما ال يقؿ عف  55إال بعد المصادقة عمييا مف قبؿ 
كمف المقرر أف تحؿ االتفاقية الجديدة محؿ بركتكككؿ كيكتك  الكمي لمغازات الدفيئة ،

 .2020الذم سينتيي العمؿ بو في عاـ 

                                                           
أنظر: مقدمة مؤتمر تغٌر المناخ المنعقد فً لٌما،موقع االنترنت: 9  

www.iisd.ca/vol12enb12615a.html                                                                                
، موقع االنترنت:0292أنظر: قمة المناخ  0  

http //m. France 24.com. / ar / 20151130                                                                                             
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كأجمعت كممات المتدخميف في افتتاح القمة بقاعة بكرجييو عمى العمؿ أف تككف 
مف ىذا  يصنعكاقمة في مستكل تطمعات أجياؿ المستقبؿ ، داعية المشاركيف فييا أف 

 يغير مستقبؿ الكرة األرضية. أفنمكانو المكعد حدثا تاريخيا ب

" أممنا كبير ال يحؽ لنا أف نخيبو.....عمينا أف نقرر في باريس قاؿ ىكالند :
مستقبؿ الكرة األرضية " كدعا عمى كقؼ ارتفاع درجة الحرارة في درجتيف ككضع خطة 

  ية كمساىمة الجميع في ذلؾ .تضامنية لمكاجية التغيرات المناخ

األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي مكف في كممتو زعماء العالـ يتو دعا كمف ج
المشاركيف في القمة لعدـ تضييع فرصة ىذه القمة لمتكصؿ إلى اتفاؽ عالمي في ختاميا 
 كقاؿ األميف العاـ مكجيا كبلمو إلى رؤساء الدكؿ " مستقبؿ األرض يكجد عمى عاتقكـ ".

اما قادة دكؿ العالـ المشاركيف في مف جانبو دعا الرئيس األمريكي باراؾ أكب
لضماف مستقبؿ البشرية كأضاؼ لقد أثبتنا أنو لـ يعد ىناؾ القمة إلى العمؿ منذ اآلف 

 تعارض بيف النمك االقتصادم كحماية البيئة ، لقد حطمنا الحجج القديمة بعدـ التحرؾ.

اع فػػػي الحػػػد مػػػف ارتفػػػ 2015كتتمثػػػؿ أبػػػرز نقػػػاط االتفػػػاؽ النيػػػائي لقمػػػة المنػػػاخ 
الحػػرارة أدنػػى بكثيػػر مػػف درجتػػيف مئػػكيتيف كمراجعػػة التعيػػدات اإللزاميػػة كػػؿ خمػػس سػػنكات 
كزيػػادة المسػػاعدات الماليػػة لػػدكؿ الجنػػكب إضػػافة إلػػى قػػرارات متعمقػػة بػػدعـ البيئػػة كالتنميػػة 

كيتعػػػيف أف تشػػػيد  2025المسػػػتدامة كسػػػتجرل أكؿ مراجعػػػة إجباريػػػة التفػػػاؽ بػػػاريس عػػػاـ 
 از تقدـ كقبؿ ذلؾ دعيت مجمكعة الخبراء الدكلييف في المناخ المراجعات التالية إحر 

درجة مئكية كالجيكد  1.5اؿخاص بسبؿ التكصؿ لمستكل  2018إلعداد تقرير سنة
دكلة أكؿ تقييـ ألنشطتيا  196المرتبطة بمثؿ ىذا االرتفاع كفي ذلؾ العاـ ستجرم 

 عمى األرجح لمراجعة مساىماتيا. 2020الجماعية ،كستدعى عاـ 
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كيتعيف أف تككف الدكؿ المتقدمة في الطميعة عمى مستكل اعتماد أىداؼ خفض 
االنبعاثات في حيف يتعيف عمى الدكؿ النامية مكاصمة تحسيف جيكدىا في التصدم 

في ضكء أكضاعيا الكطنية، كذلؾ لكقؼ ارتفاع حرارة األرض كتفاديا  لبلحتباس الحرارم
لبلختبلؿ المناخي الذم بات ممحكظا مثؿ تزايد الفيضانات كمكجات  لمتبعات الكارثية

 1كذكباف الكتؿ الجميدية .الجفاؼ 

العالـ مرة أخرل في  اجتمعبعد مركر عاـ عمى اتفاؽ باريس  ;COP22 مؤتمر مراكش
بشأف االحتباس  COP22مراكش بالمغرب لحضكر مؤتمر األمـ المتحدة لتغير المناخ 

 23ك 22قمة جرل عقده في مراكش خبلؿ الفترة مابيف  كاجتماعالحرارم كىك مؤتمر 
كلقد جاء ىذا المؤتمر في  مف بينيا الجزائر دكلة 241كشاركت فيو  0221نكفمبر

مؤتمر مراكش فرصة لمدكؿ التي  فالتنفيذ كسيكك أعقاب دخكؿ اتفاقية باريس لممناخ حيز 
باريس لممناخ مف أجؿ تحديد المسؤكليات المتعمقة باألطراؼ  صادقت عمى اتفاقية

المختمفة فضبل عف تطكير مجاؿ المفاكضات المرتبطة بااللتزامات المبرمة في مؤتمر 
  2باريس .

مؤتمر مراكش كتكممة لمؤتمر باريس الذم أحرز تقدما ميما كتندرج ىذه كيأتي 
المحاكر المنصكص عمييا في اتفاؽ الدكرة في إطار الجيكد المبذكلة لبمكرة مختمؼ 

االحترار  كالمتعمؽ بخفض احتكاء 196كلقد كقعت عميو كؿ الكفكد البالغ عددىـ  باريس
 3.العالمي ألقؿ مف درجتيف مئكيتيف

                                                           

.0291، فبراٌر4، ص092-094العدد ،ر: اتفاقٌة المناخ حقٌقة على العرب التعامل معھا، مجلة البٌئة و التنمٌةأنظ  1  
أنظر: مؤتمر األمم المتحدة حول المناخ بمراكش ،موقع االنترنت:  2 

Arabic.euronews.com /2016/11/09/cop-22-aims .                                                             
، موقع االنترنت :0291أنظر: مؤتمر األمم المتحدة للتغٌر المناخ   3 

http://ar.wikipedia .org/wiki/                                                                            مؤتمر األمم
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مف أجؿ  ماده مف قبؿ األطراؼ لمعمؿكقد ارتكز إعبلف مراكش الذم تـ اعت
 التمكيؿالمناخ كالتنمية المستدامة حكؿ العديد مف القضايا ذات الصمة بتغير المناخ مثؿ 

 كالتكيؼ كبناء القدرات بحيث تكصؿ إلى النتائج التالية :

أسفرت المشاكرات المفتكحة كالشفافة بيف األطراؼ خبلؿ مرحمة ما قبؿ مؤتمر  -
مراكش كالذم ييدؼ إلى تعزيز اعتماد األطراؼ إعبلف COP22 األطراؼ كخبلؿ

 العمؿ مف أجؿ المناخ كالتنمية المستدامة .

اإلعبلف عف إنشاء شبكة مف المراكز الدكلية لمتميز في مجاؿ تغير المناخ  -
كمؤسسات الفكر كالرأم لبناء القدرات ىدفيا تعزيز جيكد بناء القدرات في إطار 

 التعاكف جنكب جنكب كالتعاكف شماؿ جنكب .

تدل المناخ لمبمداف اليشة باتخاذ إجراءات لمحد مف ظاىرة االحتباس الحرارم يمتـز من -
 درجة مئكية فكؽ مستكيات ما قبؿ الصناعة . 3،2في

تـ تعزيزه مف طرؼ األطراؼ التي شددت عمى  0202العمؿ الدكلي حتى عاـ  -
 ؿكيكتك كالذم صادقت عميو استراليا خبلالتصديؽ كتنفيذ اتفاؽ الدكحة في بركتكككؿ 

COP22. 

اعتماد مجاالت جديدة في إطار خطة نيركبي بشأف اآلثار كالتأثر كالتكيؼ مع تغير  -
 .0222المناخ التي تضطمع بيا الييئات الفرعية في عاـ 

 اعتماد خارطة طريؽ لتمكيؿ المناخ. -

اعتماد خطة عمؿ مدتيا خمس سنكات في إطار آليات كارسك الدكلية الخاصة  -
  المرتبطة بآثار تغير المناخ.بالخسائر كاألضرار 
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إف ىذه اإلنجازات التي تحققت عقب المفاكضات التي أجريت في مراكش تعكس االلتزاـ 
ك المشاركة الفعالة كالشاممة لمرئاسة المغربية جنبا إلى جنب مع األطراؼ كجميع 

 1المجمكعات ألجؿ عمؿ ال رجعة فيو ضد تغير المناخ . 

تنظيـ النسخة المقبمة مف المؤتمر كالذم سيعقد في نياية  كستتكلى فيجي
 2في مدينة بكف األلمانية . 2017

  

                                                           

أظھرت االتجاه الذي ال رجعة فٌه للعمل من أجل تغٌر المناخ ،موقع االنترنت : 00كوب مر أنظر: نتائج مؤت  1 
greenarea.me/ar/category /22- المناخ   -مؤتمر                                                                               

اق بارٌس ، موقع االنترنت :أنظر: مؤتمر مراكش المناخً ٌقر خطة عمل لتطبٌق إتف 0  

 www.France24.com/ar/20161119-مؤتمر مراكش                                                               
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 .اللصل الثاني ممخص

األكزكف  طبقةقضية استنفاذ أف كنتيجة عامة ليذا الفصؿ يمكف القكؿ 
كافة االجتماعات الدكلية المعنية  فيحجر الزاكية قد أصبحت  كالتغيرات المناخية 

كأصبح عمى  العالمي كاألمفبالسياسة كاالقتصاد خاصة كأف تداعياتيا تمثؿ تيديدان لمسمـ 
مكاجية ىذه الظاىرة كفقان لمبدأ  في ىاأف تقـك بدكر  الدكليالمجتمع  فيكؿ دكلة عضك 

ي كصؿ إلييا كككب كلعؿ الحالة المأساكية الت كليات المشتركة كلكف المتباينة ،ؤ المس
كما حممو مف  كالتقنياألرض، نتيجة النشاط البشرم الذم تجمى في التقدـ الصناعي 

آثار سمبية عمى بيئة األرض بفعؿ التمكث المتزايد كالمخيؼ الذم بات ييدد الحضارة 
كؿ  البيئيالبشرية، كالناجـ عف استمرار التدفؽ الحالي لمغازات المخربة لممحيط األرضي 

درجات  5-3نذر بكارثة بيئية شاممة تعكس ظكاىر ارتفاع درجة حرارة األرض ذلؾ ي
نسانيان عف ؤ المس ىيحيث أف الدكؿ المتقدمة  كاتساع فجكة األكزكف كلة تاريخيان كا 

كاتساع ثقب األكزكف  المناخ المسببة لظاىرة تغير الحرارماالحتباس  انبعاثات غازات
 .المتضررة مف ىذه الظكاىر ىيكالدكؿ النامية 

ات كالتغير  يكزكناأل دكلية لحؿ مشكمة الثقبكعمى الرغـ مف تقديرنا لمجيكد ال
نو ال قيمة ليذه الجيكد دكف التزاـ شامؿ مف جميع دكؿ العالـ أنقرر  أننا إالالمناخية 
كالغازات المسببة لبلحتباس  ،األكزكفثقب  كاستيبلؾ المكاد المسببة لنضكب إنتاجبكقؼ 

بأىمية المحافظة  األمركأكلى  فكالسياسييكاع مف قبؿ الصناعييف  إدراؾالحرارم كدكف 
تضمف المحافظة  التيكعمميـ عمى انتياج كافة السبؿ  البيئيعمى النظـ البيئية كالتكازف 

اهلل  أمر تيأييسببيا الخالؽ عز كجؿ الستمرار الحياة حتى  التيعمى النكاميس الطبيعية 
 يا مف ألنكالتغيرات المناخية  األكزكفثقب  إلىننتبو  أفكفى نياية ىذا البحث يجب  

 .المخاطر التي تيدد الحياة عمى سطح األرض
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 الخاتمة

بعد دراستنا لممكضكع تكصمت إلى أنو بالرغـ مف تكاصؿ الدراسات في ىذا           
الشأف كمدل ثراء اإلنتاج القانكني كالمجيكد الجبار الذم بذلو المجتمع الدكلي لتطكيؽ 
ىذا المشكؿ العالمي فنف الحد مف مشكمة استنفاذ طبقة األكزكف كتغير المناخ ليس 

مية تعد مف إفرازات التطكر التكنكلكجي الذم شيدتو البشرية ميسكرا كىك يعد معضمة عال
في القرنييف الماضييف .فالمجيكدات الدكلية المبذكلة في مجاؿ حماية الغبلؼ الجكم مف 
التمكث محدكدة كغير كافية لتنفيذ المعاىدات كاالتفاقيات ألف مخاطر التمكث مازالت 

لـ يحض بالعناية الكافية مف طرؼ قائمة كمستمرة مما يدؿ عمى أف الغبلؼ الجكم 
 القانكف الدكلي.

كبالرغـ مف اإلنجازات التي حققتيا األمـ المتحدة عمى مر العقكد المنقضية كالمتمثمة في 
إبراـ االتفاقيات تصب في إطار التكجو العالمي نحك مستقبؿ أنظؼ كأصح كأكثر 

ـ تبمغ المستكل المطمكب استدامة كرخاء لمجميع ،إال أف تحركاتيا تبدك غير كافية كل
 كالذم يسمح بتجنب الككارث كاألزمات التي باتت تسببيا المشاكؿ البيئية.

فالمشاكؿ التي يكاجييا الغبلؼ الجكم تبدكا اعقد بكثير مما تبدك عميو ،فمـ يعد          
باإلمكاف التعامؿ مع ىذه المشاكؿ عمى الصعيد الكطني ،بؿ تحكلت إلى مجمكعة مف 

الشائكة كالتي تتطمب حمكال عالمية عاجمة كشاممة ، ككثرة المؤتمرات الدكلية  األزمات
التي عقدت حكؿ البيئة تبيف أىمية البيئة في حفظ األمف كالسمـ الدكلييف ، غير أف الذم 
يبلحظ عمى المؤتمرات التي ترعاىا المنظمة الدكلية أنيا تحكلت إلى ميداف جديد لمصراع 

ثر بشكؿ سمبي عمى األمف كاالستقرار الدكلييف . فدكؿ الجنكب بيف الشماؿ كالجنكب أ
يتيـ الدكؿ المتقدمة بأنيا المسؤكؿ الحقيقي عف تدىكر األكضاع البيئية كيطالبو بتحمؿ 
المسؤكلية ككضع ضكابط الستيبلكو المفرط لمطاقة كاستنزاؼ المكارد الطبيعية. في 

قدرة الدكؿ المتخمفة عمى السيطرة  المقابؿ ترل دكؿ الشماؿ أف السبب يكمف في عدـ
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عمى النمك الديمكغرافي كالذم ينعكس عمى استنزاؼ مكارد الحياة كالضغط أكبر عمى 
البيئة بحيث يشكؿ استنفاذ طبقة األكزكف كتغير المناخ كاقعا راىنا كتحديا جديدا يضاؼ 

المتضررة عف لقائمة التحديات التي تكاجييا األمـ المتحدة ،فقد عجزت الدكؿ النامية 
مكاجية ىذه المشاكؿ بؿ استمرت العتبارات اقتصادية في التنافس عمى استقطابيا 
محاكلة تحقيؽ التكافؽ بيف أىدافيا كأىداؼ دكؿ الشماؿ فالجنكب يرغب في التصنيع مف 
أجؿ تحقيؽ تنميتو كالشماؿ يرغب في المحافظة عمى البيئة التي دمرتيا بالتصنيع خارج 

،ذلؾ ما يثبت عبلقات متباينة كمتشابكة بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ  حدكدىا الكطنية
 النامية ، كيؤكد مف جديد التبعية الرأسمالية العالمية.  

ال يكلي النظاـ االقتصادم الدكلي اىتماما لمتكفيؽ بيف االعتبارات البيئية       
نامية ، حيث تجعؿ كالممارسات االقتصادية السائدة كتزداد حدة خطكرتيا في الدكؿ ال

الدكؿ النامية أكثر عرضة لآلثار السمبية لتحرر التجارة العالمية مف المنظكر البيئي 
ككنيا الساحة المستيدفة التي يقع عمييا التنافس بيف الدكؿ .كتدفع ضريبة التقدـ 
التكنكلكجي كالصناعي الكبير، الذم تجني الدكؿ الصناعية عائده كحدىا ،مف صحة 

مة بيئتيا فيما يتعمؽ خاصة بالتخمص مف نفاياتيا استنفاذ طبقة األكزكف شعكبيا كسبل
كتغير المناخ،كما يضاعؼ مف خطكرة ىذه المشكمة أف الدكؿ النامية ال تممؾ اإلمكانيات 

 االقتصادية كالخبرات البلزمة لمتعامؿ معيا بطريقة سميمة بيئيا.    

مختمؼ مستكياتيا لـ تكف حريصة  يثبت كاقع البيئة كما آلت إليو بأف الدكؿ عمى
ك رشيدة في االنتفاع بمكاردىا البيئية المتجددة منيا كغير المتجددة ، فبينما تسعى الدكؿ 
المتقدمة إلى بمكغ أقصى درجات الرفاىية عف طريؽ تحقيؽ معدالت عالية مف النمك 

ية تضمف االقتصادم،فنف الدكؿ النامية مف جيتيا تسعى جاىدة لتحقيؽ تنمية اقتصاد
 مستكل معيشيا مبلئما لشعكبيا.  
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 ةكيبلحظ أيضا عجز األمـ المتحد   

في تأدية مياميا ينصرؼ إلى غياب إرادة حقيقية لدل المجتمع الدكلي لمتغيير كاالنتقاؿ  
نحك الطاقة البديمة ، حيث ال يزاؿ الخبلؼ قائما بيف دكؿ الشماؿ كدكؿ الجنكب في 
قضايا عديدة يبدك أنيا لف تعرؼ حمكال في القريب العاجؿ )نقؿ التكنكلكجيا،التمكيؿ، 

 المسؤكلية الدكلية(.

التي  التكصيات كفضبل عما تقدـ مف مبلحظات يككف مف المناسب اإلشارة إلى بعض
 :خمصنا إلييا كتتعمؽ بمكضكع البحث

حث جميع الدكؿ عمى التعاكف كالمشاركة كاالنضماـ في أم تجمع ييدؼ إلى حماية  -
الغبلؼ الجكم مف التمكث كعدـ التكاني في ذلؾ، كالتصديؽ عمى االتفاقيات الدكلية 
كاإلقميمية التي تصب في مصمحة البيئة، فضبل عف التعاكف مع ىيئات األمـ المتحدة 

 ذات الصمة.

الدكؿ بسف القكانيف كالتشريعات الداخمية المتسمة بالصرامة في مبلحقة ممكثي  مناشدة -
البيئة بشكؿ عاـ كالغبلؼ الجكم بشكؿ خاص، كعدـ التراخي في تكقيع العقكبات عمييـ 

 كمؿء الفراغ التشريعي في بعض البمداف النامية.

ذم يراد منو تمبية إف حماية الغبلؼ الجكم تقتضي تبني مبدأ التنمية المستدامة كال -
 حاجات الحاضر دكف المساكمة عمى حاجات األجياؿ القادمة.

العمؿ بكافة الكسائؿ الممكنة عمى خفض درجة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربكف في  -
اليكاء عف طريؽ الحد مف مصادر الطاقة العضكية قدر اإلمكاف كالتحكؿ إلى استخداـ 

النككية كالطاقة الشمسية كطاقة الرياح  إلى جانب  مصادر بديمة غير تقميدية مثؿ الطاقة
 الغاز الطبيعي كرصد الميزانيات البلزمة لتمكيؿ المشاريع التي تحقؽ ىذه الغاية.  
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تكجيو اإلعبلـ ككسائمو الفعالة إلى نشر الكعي البيئي ، كتكثيؼ برامجو الداعية - 
طبلع األفراد عمى مخا طر التمكث ، ككذلؾ زيادة لممحافظة عمى البيئة بكجو عاـ ، كا 

النشرات كالبحكث كالدكريات المتخصصة كالتي تحمؿ طابع التكجيو كاإلرشاد لمتعامؿ مع 
 البيئة ، إلخراج جيؿ مشبع بالتربية البيئية كداعيا ليا.

إتباع آلية أفضؿ لتبادؿ المعمكمات بيف الدكؿ كالمنظمات الدكلية الحككمية منو كغير  -
اكؿ البيئية تتصؼ بالسرعة كالدقة كبعيدة عف الجكانب اإلجرائية الحككمية بشأف المش

كالشكمية، كذلؾ لبلنتفاع بيا كاستخداميا في مكاجية أم خطر ييدد سبلمة الغبلؼ 
الجكم. كضماف تغطية جغرافية أكثر تكازنا لمنظاـ العالمي لمراقبة المناخ كعناصره، بما 

مف بينيا تسييؿ إنشاء كتشغيؿ محطات في ذلؾ رصد الغبلؼ الجكم العالمي بأساليب 
تاحة  إضافية لمرصد المنتظـ كالمساىمة في تطكير قكاعد البيانات ىذه كاستخداميا كا 

 الكصكؿ إلييا.

البد مف إتباع العقكبات القانكنية الصارمة عمى المتسببيف في تمكيث البيئة كتعريض  -
محة أك حتى المناكرات غبلفيا الجكم لمخطر، مثؿ ككارث الحركب كالنزاعات المس

كالتدريبات العسكرية التي تستغؿ الطبيعة أسكأ استغبلؿ كعدـ التساىؿ في مبلحقة مف 
 ييدد بيئة اإلنساف اآلمف.

يستكجب تطكير  إف القمؽ إزاء تغير المناخ كتقمبو كتمكث اليكاء كاستنفاذ طبقة األكزكف -
التفيـ كالتنبؤ فيما يتعمؽ بالخكاص المعمكمات العممية كاالقتصادية كاالجتماعية كتحسيف 

المختمفة لمغبلؼ الجكم، فضبل عف اآلثار الصحية كتفاعبلتيا مع العكامؿ االجتماعية 
 كاالقتصادية.

االستعاضة عف مركبات الكمكركفمكرككاربكف كالمكاد األخرل التي تستنفذ طبقة  -
تقييـ مدل مبلئمة  األكزكف بما يتمشى مع بركتكككؿ مكنتلاير ، مع التسميـ بضركرة



 
      

119 
 

البدائؿ المذككرة بطريقة شاممة كليس فقط عمى أساس إسياميا في حؿ مشكمة كاحدة 
 تتعمؽ بالبيئة أك بالغبلؼ الجكم.

إتباع التخطيط العممي السميـ عند إنشاء أية صناعة ، بحيث يراعى المناخ  -
كثة التي يسمح كالتضاريس كتحديد المقاييس الخاصة بالتركيزات القصكل لممكاد المم

نشاء نقاط رصد كمراجعة لقياس جكدة اليكاء في مناطؽ مختمفة  بكجكدىا في اليكاء كا 
مف كؿ مدينة مع  مراعاة أنماط النمك في ىذه المدف ككمية المكاد الممكثة كنشر معايير 
جكدة اليكاء بالنسبة لممكاد الممكثة، ككذلؾ نتائج كرصد قياس تمؾ الجكدة في كسائؿ 

المختمفة كاالىتماـ بزراعة األشجار كزيادة المسطحات كاألحزمة الخضراء حكؿ  اإلعبلـ
 المدف كالمناطؽ الصناعية.

اختيار أنكاع مف الكقكد خالية مف المخمفات الممكثة ، كالتحكؿ إلى مصادر جديدة  -
يقاؼ أية كسي مة لمطاقة قميمة التمكث ، كمراقبة مخمفات السيارات ككسائؿ النقؿ العامة ، كا 

مكاصبلت تنبعث منيا نسبة غازات عالية ، كمراقبة مصادر التمكث السيما آالت 
 االحتراؽ في المصانع.

كيعتبر األثر المتكاصؿ لمتغيرات المناخية منعرجا ميما سيؤثر بالضركرة عمى 
بيئة كاقتصاد األجياؿ القادمة، فعمى المجتمع الدكلي العمؿ عمى تمبية احتياجات 

اس بقدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة مف أجؿ الحاضر دكف المس
 تحقيؽ االستدامة المرجكة في كافة المجاالت الحيكية.

 

  نحمد ا ـ سبحانو وتعال  ـ الذي انعم عمينا بإتمام ىذا البحث.وأخيرا 
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  (10ممحق رقم )                          

 االتلاقية اإلطارية بشأن تالير المناخ

             مؤتمر األطراا الدورة الحادية والعشرون             
            3126باريس 
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    (12ممحق رقم )                          

   بشأن المواد المستنلذة لطبقة األوزون  مونتلايرتعديل بروتوكول 
  -االجتماع السادس والعشرون –    

3125باريس     
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال ; بالمالة العربية 

 أ; الكتب
 القرآف الكريـ. -

  .1993 ز، مجمع المغة العربية ، القاىرةالمعجـ الكجي -
جامعة الممؾ  كالمطابع،النشر العممي  البيئة،قانكف حماية   ،(سبلمة)أحمد عبد الكريـ -

 .  1992 السعكديةالمممكة العربية  سعكد،
حماية البيئة اإلسبلمي مقارنا بالقكانيف الكضعية  ، قانكفعبد الكريـ )سبلمة( أحمد -

  .1996األكلى  العربية، الطبعةدار النيضة 
تنمية المكارد  التمكث،مكافحة  –قانكنية حماية البيئة  ،(سبلمة)أحمد عبد الكريـ  -

 .2003، 2002 القاىرة العربية،دار النيضة  –الطبيعية 
لمجمكعة العممية ، التغيرات المناخية كالتأثيرات الناجمة عنيا ، ا(حبلؽ)أحمد -

 .2010 لؤلبحاث العممية
، األساس الدستكرم لحماية البيئة كظاىرة التمكث دراسة  (الباز)داكد عبد الرزاؽ  -

تحميمية في إطار المفيكـ القانكني لمبيئة كالتمكث ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية  
2007. 

، حماية البيئة في ضكء القانكف الدكلي ، دار الجامعة (العطا أبك)رياض صالح  -
 .2009الجديدة ، اإلسكندرية 

تفاع درجة الحرارة ، جامعة ، التنظيـ الدكلي لتغير المناخ ك ار  (ميالجكي)سعيد سالـ  -
 . 2002 أسيكط
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، الحماية الدكلية لمبيئة مف ظاىرة االحتباس (طارؽ عبد الكريـ الشعبلف)سبلفة  -
  1992المناخ لسنة  في اتفاقية تغير -1997ككؿ كيكتك الحرارم في بركتك 

 .2010 الحمبي الحقكقية ، الطبعة األكلىمنشكرات 
 .2007 القاىرة ،دار النيضة العربية الحماية القانكنية لمبيئة، حامد )الجماؿ(،سمير  -
، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ ، دار النيضة العربية  (عامر)صبلح الديف  -

 .2007القاىرة  
، التربية البيئة كآفاقيا المستقبمية  )دركيش العجي (، ابتساـ  )كىبي(صالح محمكد  -

 .2003لمطبعة العممية ، دمشؽ ، الطبعة األكلى ا
، األمف البيئي ، النظاـ القانكني لحماية البيئة ، دار  )الدسكقي عطية(طارؽ إبراىيـ  -

 .2009الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية  
ضحايا الجرائـ البيئية، دراسة مقارنة في التشريعات العربية ،  عمي)سيد الباز( -

 .2002التأليؼ كالتعريب كالنشر ،الككيتكاألجنبية، مجمس 
 .1994القاىرة  العربية،دار النيضة  العاـ،القانكف الدكلي  ،(الفار)عبد الكاحد محمد  -
 .1993 الخامسةالطبعة  بغداد،جامعة  العاـ،القانكف الدكلي  ،(العطية)عصاـ  -
كالتكزيع مكتبة المجتمع العربي لمنشر  عماف، البيئة،مشكمة  ،(الحسفمحمد )فتحية  -

 .2006 األكلى الطبعة
الجامعية المكتبة القانكنية لدار المطبكعات  البيئة،قانكف حماية  ،(الحمك)ماجد راغب  -

 .1999 اإلسكندرية
 .2006، القانكف الدكلي لمبيئة ، دار النيضة العربية ، القاىرة  (أفكيريف) محسف -
دار  العصر،، تمكث البيئة مشكمة (سميماف)كمصطفى محمكد  (عامر)محمد أميف  -

 .1999 القاىرة الحديث،الكتاب 
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، البيئة كالتمكث، دراسة تحميمية ألنكاع البيئات كمظاىر التمكث (حسف)محمد إبراىيـ  -
 .1997 اإلسكندرية لمكتاب،مركز اإلسكندرية  اإلسكندرية،جامعة 

في القانكف الدكلي  ، االلتزاـ الدكلي بحماية األكزكف (الدسكقي)محمد عبد الرحمف  -
 .2002دار النيضة  

منير)حجاب(،التمكث كحماية البيئة ،قضايا البيئة مف المنظكر اإلسبلمي ،دار  محمكد -
 .1991الفجر لمنشر كالتكزيع ، القاىرة 

دراسة  ،، القانكف الدكلي لمبيئة (فبلح الرشيدم)كمدكس  (سبلمة حسيف)مصطفى  -
لمقكاعد العامة ك أىـ االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية كالمنظمات الدكلية الحككمية كالغير 

 . 2007الحككمية التي تعنى بحماية البيئة ، مجمس النشر العممي ، الككيت 
معمر رتيب محمد) عبد الحافظ(، القانكف الدكلي لمبيئة كظاىرة التمكث، دار النيضة  -

 .2007العربية، القاىرة 
نبيؿ أحمد )حممي(، الحماية القانكنية الدكلية لمبيئة مف التمكث، دار النيضة العربية  -

 .1991لمطبع كالنشر كالتكزيع، القاىرة 

 الدوريات والمقاالت; -ج
 ، كميػػػة الحقػػػكؽ، البميػػػدةةمجمػػػة البحػػػكث العمميػػػ،كاجػػػب التعػػػاكف الػػػدكلي لحمايػػػة البيئػػػة  -

 .2009ديسمبر
         .2008،مارس 49،العدد الككالة الكطنية لمطاقة الذرية مجمة ،كككب األرض المتغير -
  215-214،العػدد إتفاقية المناخ حقيقة عمى العرب التعامؿ معيا،مجمة البيئة كالتنمية -

                 .  2016فبراير 
، مسػػائؿ حمايػػة الغػػبلؼ الجػػكم لػػؤلرض فػػي القػػانكف الػػدكلي  (العبيػػدم)صػػالح ميػػدم  -

 . 1994، سنة  22عدد الالمعاصر ، مجمة القانكف المقارف العراقية ، بغداد،
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،مجمػػػة محمد)عبػػػد الكافي(،قمػػػة المنػػػاخ بككبنيػػػاجف خطػػػكة إلػػػى األمػػػاـ أك خيبػػػة أمػػػؿ  -
 .2010، 4عدد ال،اإلذاعات العربية

لعػدد الثػاني الدكلي فػي مجػاؿ حمايػة البيئة،مجمػة المفكر،امفتاح )عبد الجميؿ(،التعاكف  -
 . كالعمـك سياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة عشر،كمية الحقكؽ

 رالمفكػػ،المػػدلكؿ العممػػي كالمفيػػـك القػػانكني لمتمػػكث البيئػػي ، مجمػػة (مجػػاجي)منصػػكر  -
 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة .،الخامس  العدد

، بركتككػػػكؿ كيكتػػػك كأزمػػػة تغيػػػر المنػػػاخ ، مجمػػػة السياسػػػة الدكليػػػة  (السػػػعدني) نػػػرميف -
 .  2001يكليك  ، 45عدد الالمصرية ،

 الجامعية;الرسائل -د

زٌوورق )عبوود العزٌووز(،دور منظمووة األمووم المتحوودة فووً حماٌووة البٌئووة موون التلوووث، كلٌووة  -

 .2013 -2012الحقوق،جامعة منتوري قسنطٌنة ، 

،حماٌووة البٌئووة فووً إطووار التنمٌووة المسووتدامة علووى ضوووء أحكووام  زٌوود المووال )صووافٌة( -

دكتوراه،كلٌووة الحقوووق ،جامعووة مولووود معمووري ،تٌووزي وزو  القووانون الوودولً ،رسووالة

2013. 

       كميػة الحقػكؽ ماجسػتير رسػالة ، لمبيئػة اإلجرائية الحماية ، )لبيت ( محمد رائؼ -
   2008مصر، المنكفية، جامعة

كميػػة  ، ماجسػػتيررسػػالة  ، مبػػدأ الحيطػػة فػػي القػػانكف الػػدكلي لمبيئػػة ، (تكػػارلي) فريػػدة -
 .2005عكنكف ، جامعة الجزائر ، بف الحقكؽ
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 ;المواثيق الدولية -و

 الجريدة1985 مارس 22 يكـ فيينا في المبرمة األكزكف طبقة لحماية فيينا اتفاقية -
  ق 1420 عاـ الحّجة ذك 23 ،األربعاء 17 العدد / الجزائرية لمجميكرية الرسمية
 .ـ 2000 سنة مارس 29 المكافؽ

 16 يكـ مونتلاير في المبـر األكزكف لطبقة المستنفذة المكاد بشأف مونتلاير بركتكككؿ -
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 الرسمية لمجميكرية الجريدة 1992 سنة مايك 9 في المتحدة األمـ لمنظمة العامة

 .1993سنة أبريؿ 21 المكافؽ ق 1413 عاـ شكاؿ 29  ، 24 العدد / الجزائرية
 .1992، أكتكبر  110حكؿ البيئة كالتنمية ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد  إعبلف ريك -

بروتوكول كٌوتو الملحق باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ المبرم  -

-24صادقت علٌه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسً رقم  الذي 21/12/1997فً 

    .09/05/2004،الصادرة بتارٌخ 29،ج.ر عدد28/04/2004المؤرخ فً  144

 منشورات األمم المتحدة -د

 الخمسػيف األمػـكثػائؽ الػدكرة  األكؿ،الجػزء  الثاني،المجمد  الدكلي،حكلية لجنة القانكف  -
 .1998المتحدة، 

 محكمة العدؿ  مكجز األحكاـ كالفتاكل كاألكامر الصادرة مف –قضية مضيؽ ككرفك  -
     .1993 –نيكيكرؾ  –األمـ المتحدة   1991 – 1948الدكلية  
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 Ourclass.yoo7.com/t294-topic                                                             
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      http //m. France 24.com. / ar / 20151130                              

       

http://www.algornalgy.com/tr64212
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                                                                                    الممخص
يعتبر الغبلؼ الجكم كاحد مف المشاعات العالمية ىك يقع خارج حدكد الدكؿ كيستخدمو        

الجميع ألغراضيـ العممية الخاصة كتشمؿ المشاعات العالمية عددا مف االلتزامات تقع عمى عاتؽ 
لدكؿ كالتي تنطبؽ عمى الغبلؼ الجكم مثؿ االستخداـ السممي لمغبلؼ الجكم كعدـ جكاز اإلدعاء ا

 بممكيتو الخاصة كالتعاكف مف أجؿ حمايتو.                                                     
دثت ىذه إف المشاكؿ التي تكاجو الغبلؼ الجكم ىي استنفاذ طبقة األكزكف كتغير المناخ كلقد ح

المشاكؿ بفعؿ األنشطة البشرية خاصة زيادة تراكيز الغازات المكجكدة في الغبلؼ الجكم مثؿ غاز 
ثاني أكسيد الكربكف كىك السبب الرئيسي في تغير المناخ كالمكاد الكمكركفمكرككربكف التي تؤدم إلى 

حيث يبذؿ المجتمع استنفاذ طبقة األكزكف كىذه المشاكؿ ىي خطيرة عمى صحة اإلنساف كالبيئة ب
الدكلي جيكده لمحاربتيا كلذلؾ تـ عقد العديد مف االتفاقيات كالمؤتمرات لمتعامؿ مع ىذه المشاكؿ 

حكؿ حماية طبقة األكزكف كىذه االتفاقية كضعت  1985مارس  22كلقد تـ تبني اتفاقية فيينا في 
المتعمؽ بالمكاد المستنفذة لطبقة ك  1987سنة  مونتلايرآلية تنظيمية دقيقة أدت إلى إبراـ بركتكككؿ 

األكزكف كالذم تبعتو عدة تعديبلت بيدؼ الكصكؿ إلى إزالة الغازات الكمكرية الفمكرية الكربكنية كميا 
اليدؼ منيا   ك1992ثـ تمتيا اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية المتعمقة بالتغيرات المناخية في عاـ 

لتحقيؽ ك  1990باس الحرارم لتعكد إلى ما كانت عميو عاـ انبعاثات الغازات المسببة لبلحت تخفيض
الذم اختتـ  2009ثـ مؤتمر ككبنياجف عاـ  1997أىداؼ االتفاقية ألحقت ببركتكككؿ كيكتك في 

،ثـ مؤتمر cop18أعمالو باتفاقية غير ممزمة قانكنا كتكاصمت الجيكد الدكلية بنبراـ مؤتمر الدكحة 
 نجاحا كبيرا ككضع العديد مف القرارات ثـ تبله مؤتمر مراكش الذم لقي 2015في  cop21باريس 
cop22  مف أجؿ تنفيذ االلتزامات الكاردة في مؤتمر باريس 2016في . 

مناقشػػػػػػات كنتػػػػػائج المػػػػػػؤتمرات الدكليػػػػػػة بشػػػػػػأف تمػػػػػكث الغػػػػػػبلؼ الجػػػػػػكم نجػػػػػػد المػػػػػف خػػػػػػبلؿ ك 
 الناميػػػػػػػة عمػػػػػػػى الػػػػػػػدكؿ  المتقدمػػػػػػػةيئيػػػػػػػة المرتقبػػػػػػػة يكػػػػػػػرس ىيمنػػػػػػػة الػػػػػػػدكؿ أف التخػػػػػػكؼ مػػػػػػػف اآلثػػػػػػػار الب

الحفػػػػاظ عمػػػػى البيئػػػػة كصػػػػكف الطبيعػػػػة ، بينمػػػػا الػػػػدكؿ الصػػػػناعية تيجػػػػر الناميػػػػة بكذلػػػػؾ بػػػػنلزاـ الػػػػدكؿ 
كينبغػػػػػػػي لمبمػػػػػػػداف الصػػػػػػػناعية أف تبػػػػػػػذؿ الجيػػػػػػػكد ، الناميػػػػػػػةصػػػػػػػناعاتيا الممكثػػػػػػػة لمبيئػػػػػػػة إلػػػػػػػى الػػػػػػػدكؿ 

أف نفقػػػػد ظػػػػركؼ الحيػػػػاة كيبقػػػػى الخيػػػػار إمػػػػا لمتقميػػػػؿ مػػػػف الفجػػػػكة القائمػػػػة بينيػػػػا كبػػػػيف الػػػػدكؿ الناميػػػػة 
المبلئمػػػػػػة عمػػػػػػى سػػػػػػطح األرض أك أف نسػػػػػػتفيد منيػػػػػػا جميعػػػػػػا فػػػػػػنحف عمػػػػػػى سػػػػػػفينة كاحػػػػػػدة أال كىػػػػػػي 

 الكرة األرضية كلك أف أحدا أعطبيا فالخسارة ال يمكف تداركيا.
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      Summary 

The atmosphere is one of the global commons and is defined as the 

mass of located outside the borders of countries and is used by everyone for 

their own purposes process includes the global commons number of 

obligations rests with the states, which apply to the atmosphere such as the 

peaceful use of the atmosphere and the inadmissibility of the claim 

ownership and private cooperation in order to protect it. 

The problems facing the atmosphere is the depletion of the ozone 

layer, climate change and have these problems occurred due to special 

increasing concentrations in the atmosphere, such as carbon dioxide gases by 

human activities and is the main cause of climate change 

chlorofluorocarbons and materials that lead to the depletion of the ozone 

layer, and these problems are serious on human health and the environment 

so that the international community is making efforts to fight it and therefore 

has been a number of agreements and conferencing to deal with these 

problems has been the adoption of the Vienna Convention on 22 March, 

1985 on the Protection of the ozone layer and the Convention laid-minute 

regulatory mechanism led to the conclusion of the Montreal Protocol in 

1987, and on substances Deplete the ozone layer, which was followed by 

several amendments in order to reach to remove the fluorescent carbon 

chlorofluorocarbon gases completely and then followed by the United 

Nations Framework Convention on climate change in 1992 and aimed at 

reducing greenhouse gases emissions to return to what it was in 1990 and to 

achieve the objectives of the Convention attached to the Kyoto Protocol in 

1997 and Copenhagen in 2009, which concluded agreement is not legally 

binding and continued international efforts to conclude the Doha conference 

cop18, then Paris cop21 in 2015 who was a great success and the 

development of many of the decisions the Conference, followed by cop22 

Marrakech conference in 2016 in order to implement the commitments 

contained in the Conference Paris . 

Through the discussions and the outcome of international 

conferences on atmospheric pollution, we find that the fear of the anticipated 

environmental impacts enshrines the dominance of developed countries to 

developing countries by requiring developing countries to preserve the 

environment and nature conservation, while industrialized countries abandon 
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polluting industries to the environment to developing countries and the 

industrialized countries should make efforts to reduce the gap between them 

and the developing countries and remains the option either to lose the 

appropriate conditions of life on the surface of the land or take advantage of 

them. we are all on one ship, namely the globe if anyone Oattbha loss came 

irreversible. 
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     Résumé 

L'atmosphère est l'un des biens communs mondiaux et est défini 

comme est situé en dehors des frontières des pays et est utilisé par tout le 

monde pour leur propre processus de fins comprend le nombre de biens 

communs mondiaux des obligations incombe aux Etats, qui appliquent à 

l'atmosphère tels que l'utilisation pacifique de l'atmosphère et de 

l'inadmissibilité de la propriété de la demande et la coopération privé afin de 

le protéger. 

Les problèmes auxquels sont confrontés l'atmosphère est 

l'appauvrissement de la couche d'ozone, le changement climatique et ont ces 

problèmes survenus en raison de concentrations particulières croissantes 

dans l'atmosphère, comme le carbone dioxyde gaz par les activités humaines 

et est la principale cause de chlorofluorocarbures des changements 

climatiques et des matériaux qui conduisent à l'appauvrissement de la couche 

d'ozone, et ces problèmes sont graves sur la santé humaine et de 

l'environnement afin que la communauté internationale déploie des efforts 

pour le combattre et a donc eu un certain nombre d'accords et de conférence 

pour faire face à ces problèmes a été l'adoption de la Convention de Vienne, 

le 22 Mars, 1985, relatif à la protection de la couche d'ozone et la 

Convention prévue minutes mécanisme réglementaire conduit à la 

conclusion du Protocole de Montréal en 1987, et sur les substances 

appauvrissent la couche d'ozone, qui a été suivie par plusieurs amendements 

afin d'atteindre pour éliminer les gaz chlorofluorocarbones de carbone 

fluorescents complètement, puis suivie par la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques en 1992 et visant à réduire les 

émissions de GES des émissions pour revenir à ce qu'il était en 1990 et pour 

atteindre les objectifs de la Convention joint au Protocole de Kyoto en 1997 

et à Copenhague en 2009, qui a conclu un accord ne soit pas juridiquement 

contraignant et a poursuivi les efforts internationaux en vue de conclure la 

COP18 Doha de la conférence, puis Paris cop21 en 2015 qui a été un grand 

succès et le développement de la plupart des décisions de la Conférence, 

suivie par cop22 conférence de Marrakech en 2016 pour mettre en œuvre les 

engagements contenus dans la Conférence Paris. 
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A travers les discussions et les résultats des conférences 

internationales sur la pollution atmosphérique, nous constatons que la crainte 

des impacts environnementaux prévus enchâsse la domination des pays 

développés aux pays en développement en exigeant des pays en 

développement à préserver l'environnement et la conservation de la nature, 

tandis que les pays industrialisés abandonnent les industries polluantes à 

l'environnement pour les pays en développement et les pays industrialisés 

devraient faire les efforts visant à réduire l'écart entre eux et les pays en 

développement et reste l'option soit de perdre les conditions appropriées de 

la vie sur la surface de la terre ou de profiter d'eux. nous sommes tous sur un 

seul navire, à savoir le monde si quelqu'un perte Oattbha est venu 

irréversible. 
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 67 مخاطر استنفاذ طبقة األكزكف:الفرع الثاني
 69 طبقة األوزوناستنلاذ الجيود الدولية لمواجية :الثانيالمطمب  

 69    اتفاقية فيينا الخاصة بحماية طبقة األكزكف :األكؿ الفرع
 71 االلتزامات القانكنية لؤلطراؼ:لفقرة األكلىا    
 73 كسائؿ تنفيذ التزامات األطراؼ:الثانية الفقرة     
 74 الخاص بالمكاد التي تعمؿ عمى تآكؿ طبقة األكزكف مونتلايربركتكككؿ  :الثاني الفرع

 77 تالير المناخ; الثانيالمبحث  
 78 ظاىرة االحتباس الحراري ومخاطرىا  :المطمب األول

 78 تعريؼ ظاىرة االحتباس الحرارم  الفرع األكؿ:
 81 انعكاسات االحتباس الحرارم عمى المنظكمة البيئية:لفقرة األكلىا     
 82 مدل تأثير االحتباس الحرارم عمى المد البحرم '' التسكنامي'':الثانيةالفقرة      
 85 الثاني: مخاطر ظاىرة االحتباس الحرارم الفرع 

 89 الجيود الدولية لمواجية ظاىرة االحتباس الحراري :الثانيالمطمب   
 :8 االتفاقية اإلطارية بشأف تغير المناخ كبركتكككؿ كيكتك الممحؽ بيا الفرع األكؿ:

 91 خاالتفاقية اإلطارية بشأف تغير المنا:لفقرة األكلىا     
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 97 1997بركتكككؿ كيكتك:الثانيةلفقرة ا     
 1: سعي الدكؿ لمكصكؿ إلى اتفاؽ بدال عف بركتكككؿ كيكتكالثاني: الفرع 

 2:          كأىـ كالمؤتمرات التي أقيمت قبؿ إنعقاده       فمؤتمر ككبنياج:لفقرة األكلىا 
 8: أىـ المؤتمرات التي عقدت بعد مؤتمر ككبنياجف         :الثانيةلفقرة ا 

 217   ممخص اللصل الثاني
 218 الخاتمة
 113 الم حق

  قائمة المراجع
  الممخص

 


